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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3. Departamentul Psihologie 

1.4. Domeniul de studii Psihologie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Psihologie 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Psihologia muncii și a personalului 

2.2. Titularul activităților de curs Conf.univ.dr. Laurențiu Paul Maricuțoiu 

2.3. Titularul activităților de seminar  Conf.univ.dr. Laurențiu Paul Maricuțoiu 

2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei Ob  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  0 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 22 

Examinări 6 

Tutorat  0 

Examinări 0 

Alte activități ... 0 

3.7. Total ore studiu individual  68 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Număr de credite 5 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum • Fundamentele psihologiei; Psihologia Personalității 

4.2. de competențe  • Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului • Nu este cazul 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  • Nu este cazul 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie 

• Cunoașterea etapelor fiecărui proces specific psihologiei muncii (analiza muncii, recrutare 
și selecție profesională, formare profesională etc.) 

Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației 
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• Cunoștințe privind evaluarea activității individuale la locul de muncă; 

• Cunoștințe privind evaluarea activității de grup la locul de muncă; 
Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice 

• Cunoștințe privind alternativele de intervenție la nivelul postului; 
Cunoștințe privind modalități de intervenție în scopul creării unui climat de siguranță în 
grupul de lucru; 

Competențe transversale  • Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în 
exercitarea profesiei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general este insusirea cunostintelor privind cele mai 

frecvent intalnite procese de resurse umane, precum si a 

cunostintelor privind relatiile dintre aceste procese.  

7.2. Obiectivele specifice  ✓  Sa poata diferentia intre o abordare profesionista si o 
abordare diletanta in domeniul Psihologiei Muncii; 

✓ Sa poata explica etapele activitatii de analiza muncii; 
✓ Sa poata explica etapele procesului de recrutare si selectie; 
✓ Sa poata explica etapele procesului de formare profesionala; 

 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observații 

Curs 1 - Istoria PMO. Diferențe între 
Psihologia Muncii, Psihologia Personalului, 
Psihologia Organizațională 

Prelegere Topici discutate: de ce studiem Psihologia Muncii? cum s-a dezvoltat 
Psihologia Muncii ca disciplina? care sunt diferentele intre Psihologia Muncii 
si alte discipline ce studiaza organizatiile? 

Curs 2 - Psihologia aplicata în organizații. 
Paradigma action-research. Paradigma 
evidence-based. 

Prelegere Topici discutate: structurarea organizatiilor & structurarea activitatii umane, 
relatia psihologica a angajatului cu organizatia (contractul psihologic), 
dificultati intampinate de angajat in realizarea rolului asociat postului ocupat 
(stresorii de rol). 
 
Bibliografie optionala: 
David, I. (2003). Fața nevăzută a relației angajat-angajator: contractul 

psihologic. Psihologia Resurselor Umane, 1, 33-36. disponibil 
lahttp://www.apio.ro/upload/pru/vol1_1_2003.pdf 

Curs 3 - Unități componente ale 
organizațiilor. Structuri și funcții ale unei 
organizații. 

Prelegere Topici discutate: abordări diletante vs. abordări profesioniste în psihologie, 
modelul acțiune-cercetare, modelul practicii bazate pe dovezi 

Curs 4 - Analiza muncii 
 

Prelegere Topici discutate: definirea analizei muncii, tipuri și metode de analiza muncii, 
etapele analizei muncii, utilitatea analizei muncii. 
 
Bibliografie obligatorie: 
Bogathy, Z. (2002). Introducere în psihologia muncii. Timișoara: Tipografia 
U.V.T. p.73-97. 
Stoica-Constantin, A., & Constantin, T. (2002). Managementul resurselor 
umane. Iași: Institutul European. p.15-41. 

Curs 5 - Aprecierea performanțelor în 
muncă 

Prelegere Topici abordate: măsurare vs. aprecierea performanțelor; tipuri de 
performanță în muncă; modalități de apreciere a performanțelor; 
echivalența diverselor modalități de operaționalizare a performanței.  

Curs  6 - Recrutarea candidaților Prelegere Topici abordate: activitatea de recrutare și activitatea de selecție, profilul 
candidatului, canale de recrutare, anunțul de recrutare.  
 
Bibliografie obligatorie: 
Vîrgă, D. (2004). Recrutare și selecție. În Bogathy, Z. (coord.). Manual de 
psihologia muncii și organizațională (pp.73-94). Iași: Polirom. 

Curs 7 – Metode de selecție a candidaților. Prelegere Topici abordate: specificul selecției profesionale; proprietățile metodelor de 
selecție (fidelitate, validitate); modalități de a prezice performanța în muncă; 
metode folosite în selecția profesională;  

http://www.apio.ro/upload/pru/vol1_1_2003.pdf
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Bibliografie obligatorie: 
Vîrgă, D. (2004). Recrutare și selecție. În Bogathy, Z. (coord.). Manual de 
psihologia muncii și organizațională (pp.73-94). Iași: Polirom. 

Curs 8  – Reacții ale candidaților la 
procedurile de recrutare și selecție 

Prelegere Topici abordate: justiția organizațională; reacțiile aplicanților; modelului lui 
Gilliland (1993); teoria corectitudinii.  

Curs 9 – Formarea profesională și 
dezvoltarea angajaților.  

Prelegere Topici abordate: formarea profesională ca formă de intervenție în 
organizații, conținutul formării, modalitățile de formare, evaluarea formării 
profesionale, dezvoltarea angajaților.  
 
Bibliografie obligatorie: 
Palos, R. (2004). Pregatirea profesionala: formare si dezvoltare. În Bogathy, 
Z. (coord.). Manual de psihologia muncii și organizațională (pp.113-134). 
Iași: Polirom. 

Curs  10– Intervenții asupra posturilor Prelegere Topici abordate: rotirea posturilor, lărgirea posturilor, îmbogățirea 
posturilor, modelul caracteristicilor postului.  
 
Bibliografie obligatorie: 
Popescu, C. (2007). Intervenții la nivelul posturilor și al spațiului de lucru. În 
Bogathy, Z. (coord.). Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și 
organizațională (pp.63-79). Iași: Polirom. 

Curs 11 – Accidentele de muncă Prelegere Topici abordate: delimitări conceptuale (pericol/risc/incident/accident); 
teorii ale accidentelor de muncă; intervenții comportamentale pentru 
scăderea riscului de accidentare.  

Curs  12 - Părăsirea locului de muncă. 
Fluctuația de personal 

Prelegere Topici discutate: importanța studiului fluctuației de personal; predictori ai 
deciziei de a părăsi organizația; investigarea fluctuației de personal;  

Curs 13 – Competențele profesionale în 
cazul ocupației de psiholog organizațional. 

Prelegere Topici discutate: standardele Asociației Europene de Psihologia Muncii și 
Organizațională. 

Curs 14 – Curs deschis Prelegere  

•  

8.2. Seminar/laborator Metode de 

predare 

Observații 

Seminar 1. Prezentarea disciplinei 

și a sistemului de evaluare 

Prelegere - 

Seminar 2. Grupuri și echipe de 

lucru. Etapele formării unui grup 

Prelegere, 
exercitiu 
structurat 

Exercitiu structurat de munca in echipa si analiza procesului 

Seminar 3. Grupuri și echipe de 

lucru. Asumarea rolurilor în grupul 

de muncă 

Prelegere, 
studiu de caz 

Analiza unui material video cu un grup de lucru 

Seminar 4. Analiza muncii prin 

metoda observației 

Prelegere, 
studiu de caz 

Analiza unui material video cu un post de munca 

Seminar 5. Evaluare continuă 1. - - 

Seminar 6. Evaluarea critică a unei 

fișe de post 

Prelegere, 

demonstratie 
Analiza structurii unor fise de post disponibile gratuit pe Internet.  

Seminar 7. Etapele interviului de 

selecție 

Prelegere, 

demonstratie 
Analiza unui material video cu un interviu de selectie 

Seminar 8. Analiza CV-ului și 

pregătirea interviului de selecție 

Prelegere, 

exercitiu 
structurat 

Analiza unor CV-uri prezente pe Internet.  

Seminar 9. Identificarea KSAO Prelegere, 

exercitiu 
structurat 

Identificarea KSAO pornind de la continutul unei fise de post.  

Seminar 10. Evaluare continua 2 - - 

Seminar 11. Decizia de angajare Prelegere, 
exercitiu 
structurat 

Exercitiu structurat privind decizia de angajare 

Seminar 12. Împărțirea 

recompenselor 

Prelegere, 
exercitiu 

Exercitiu structurat privind impartirea bugetului de cresteri salariale 
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structurat 

Seminar 13. Sumarizare si 

concluzii 

Prelegere, 
conversatie 

- 

Seminar 14. Feedback Conversatie - 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Continuturile abordate vizeaza tratarea celor mai frecvente activitati din domeniul Resurselor Umane (recrutare si selectie, 

formarea profesionala, interventiile la nivelul posturilor, fluctuatia de personal). Cunostintele transmise sunt atat declarative cat si 

procedurale, pentru a oferi o baza solida de pornire in activitatea profesionala.   

 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 1 Evaluarea continuă – va consta în seturi de 
afirmații ce trebuie evaluate. Punctajul la această 
sarcină este corespunzător cu procentul de 
răspunsuri corecte la evaluarea continuă.  

30% 

 2 Examen scris/oral 35% 

10.5. Seminar/laborator 3 Analiza dinamicii unui grup de lucru 20% 

 4 Analiza critica a unei fise de post 20% 

10.6. Standard minim de performanță 
Nota finala se calculeaza prin insumarea punctelor obtinute la fiecare sarcina in parte.  
Sesiunile de marirea de nota, precum si cele de restanta, se bazeaza pe aceeasi formula de notare. Studentii pot opta pentru 
reluarea sarcinilor „Analiza critica a unei fise de post”, respectiv „Examen scris/oral”. 
 

 

Data completării 

01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 

Conf. univ. dr. Laurentiu 

Maricutoiu 

Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ. dr. Laurentiu 

Maricutoiu 

 

Data avizării în departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 


