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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 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 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Formare și dezvoltare profesională 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

2.4 Anul de 

studiu 

2 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 - curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 - 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  9 

Examinări și feedback ulterior evaluării   4 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  cursuri care abordează aspecte legate de psihologia muncii și organizațională, 

managementul resurselor umane, administrarea capitalului uman; 

4.2 de competenţe  de diagnoză a nevoilor de formare la nivel de organizație 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 numărul de prezenţe la C+S influenţează startul în calcularea notei finale; 

 acumularea numărul maxim de prezenţe şi implicarea în activităţile de 

seminar conduce la obținerea 1p în plus la nota finală (dacă este cazul); 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

Competențe în analiza de nevoi 

 Descrierea conceptelor, modelelor, teoriilor, proceselor cât și a normelor relevante pentru cerinţele și nevoile 

organizaţionale;  

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru interpretarea unor situaţii, probleme, oportunităţi organizaţionale 

specifice;  

 Identificarea nevoilor organizaţionale şi compatibilizarea aşteptărilor beneficiarului cu posibilităţile obiective 

specifice intervenţiei organizaționale;  

 Analiza critică a nevoilor identificate, a resurselor și restricţiilor organizaţionale în vederea formulării scopului și 

obiectivelor serviciului psihologic furnizat în context organizaţional (programului de formare/dezvoltare 

profesională);  

Competențe în proiectare intervenție/dezvoltare instrumente 

 elaborarea planului de formare profesională adaptat specificului organizațional; 

Competențe în intervenție 

 aplicarea în contexte specifice a metodelor, tehnicilor și procedurilor de intervenție organizațională (derularea 

programului de formare/dezvoltare profesională); 

Competențe în evaluare proces/rezultate 

 analiza critică a procesului și rezultatelor intervenției realizate (a programului de formare/dezvoltare profesională 

derulat);  

Competențe în comunicarea rezultatelor 

 Argumentarea teoretică și contextuală a opțiunii pentru anumite forme de comunicare a informațiilor cu caracter 

profesional; 

 Formularea și comunicarea informațiilor cu caracter profesional într-o manieră adaptată specificului interlocutorului. 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

tr
an

sv
er

sa
le

  Autonomie și responsabilitate profesională, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor (dezvoltare personală); 

 Respectarea și dezvoltarea valorilor și a eticii profesionale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Masteranzii vor putea să explice și să justifice semnificaţia dezvoltării resurselor umane, a învăţării 

organizaţionale şi a managementului cunoştinţelor la nivel de organizaţie. În acest context, ei vor 

avea posibilitatea să se familiarizeze cu metodele şi tehnicile de identificare a nevoilor de formare 

şi dezvoltare a angajaților, și vor putea proiecta un program de training. 

7.2 Obiectivele specifice  Să identifice nivelele la care se realizează o evaluare de nevoi în cadrul unei organizații;  

 Să utilizeze metode de identificare a nevoilor și să diferențieze între utilitatea și funcționalitatea 

lor în identificarea de nevoi de formare;  

 Să proiecteze un program de training plecând de la nevoile de formare identificate;  

 Să identifice metodele de formare adecvate în raport cu conținutul unui program de formare;  

 Să stabilească criteriile pentru evaluarea unui program de formare și a rezultatelor acestuia; 

 Să realizeze un plan de dezvoltare personală plecând de la nevoile de formare.  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 
Observaţii 

C1: Dezvoltarea resurselor umane la 

nivel de organizație (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Avram, E., & Cooper, C. L., (coord.) (2008). Tendinţe 

actuale în Psihologia Organizaţional-Managerială. Iaşi: Editura 

Polirom, pp. 872-883; (2) Stone, R. (2005). Human resource 

management, pp. 335-350, John, Wiley and Sons, Australia, Ltd. 

C2: Organizaţia care învaţă şi 

învăţarea organizaţională (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Stone, R. (2005). Human resource management. John, 

Wiley and Sons, Australia, Ltd., pp. 332-334. 

C3: Resursele umane ale 

organizaţiei: abordarea sistematică a 

trainingului și a dezvoltării angajaților 

(2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Stone, R. (2005). Human resource management. John, 

Wiley and Sons, Australia, Ltd., pp. 335-350. (2) Blanchard, P. N., 

& Thacker, J. W. (2004). Effective training. Systems, strategies 

and practices (2nd edition). N.J.: Pearson Education, Inc., pp.11-

18. 

C4: Procesul de identificare a 

nevoilor de formare şi dezvoltare: 

nivele de analiză (2 ore)  

Prelegere, 

conversație 

De citit: Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2004). Effective 

training. Systems, strategies and practices (2nd edition). N.J.: 

Pearson Education, Inc., pp. 121-148; (2) Laird, D., Naquin, S. S., 

& Holton, E. F. (2003). Approaches to training and development. 

New perspectives in organizational learning, performances and 

changes (3th edition), pp.49-77. Perseus Books Group. U.S.A. 

C5: Identificarea nevoilor de 

formare: metode utilizate în procesul 

de identificare a nevoilor. (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: Queeney, D. (1994). Assessing needs in continuing 

education. An essential tool for quality improvement. San 

Francisco: Jossey-Bass Publishers, pp.117-143, pp. 177-199; (2) 

Stone, R. (2005). Human resource management, pp. 277-301, 

John, Wiley and Sons, Australia, Ltd. 

C6: Elaborarea unui program de 

pregătire a angajaţilor, consecutiv 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Bee, F. & Bee, R. (1994). Training needs analysis and 

evaluation. Developing skills series. CIPD House, U.K., pp.102-

127; (2) Paloş, R., Drobot, L., Papuc, L. (2008). Management 
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identificării nevoilor de formare. Etape 

(2 ore) 

 

training programs at the level of organization. Robotica and 

Management Internaţional Journal, 13(1), 50-53. 

C7: Învăţarea şi instruirea 

angajaţilor – specificitatea vârstei 

adulte în procesul de învăţare (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Paloş,R., (2007). Învăţarea la vârsta adultă. 

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică – Colecţia Idei 

Pedagogice Contemporane, pp. 41-55; (2) Laird, D., Naquin, S. S., 

& Holton, E. F. (2003). Approaches to training and development. 

New perspectives in organizational learning, performances and 

changes (3th edition), pp.125-149. Perseus Books Group. U.S.A. 

C8 – C9: Modalităţi de pregătire şi 

învăţare la locul de muncă şi în afara 

locului de muncă – tehnici utilizate în 

cadrul training-urilor (4 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Armstrong, M (2003). Managementul resurselor 

umane. Manual de practică (traducere). Bucureşti: Editura 

CODECS. pp. 504-513. (2) Stone, R. (2005). Human resource 

management. John, Wiley and Sons, Australia, Ltd., pp.334-358; 

(3) Laird, D., Naquin, S. S., & Holton, E. F. (2003). Approaches 

to training and development. New perspectives in organizational 

learning, performances and changes (3th edition), pp.183-195. 

Perseus Books Group. U.S.A. 

C10: Procesul de orientare 

(induction) al angajaţilor la nivel de 

organizaţie (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: www.acas.org.uk Recruitment and induction – booklet 

C11: Transferul în învățare: factori 

care stimulează și inhibă transferul (2 

ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Laird, D., Naquin, S. S., & Holton, E. F. (2003). 

Approaches to training and development. New perspectives in 

organizational learning, performances and changes (3th edition), 

pp.207-231. Perseus Books Group. U.S.A. 

C12: Evaluarea programului de 

training (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Bee, F. & Bee, R. (1994). Training needs analysis and 

evaluation. Developing skills series. CIPD House, U.K., pp.173-

290; (2) Laird, D., Naquin, S. S., & Holton, E. F. (2003). 

Approaches to training and development. New perspectives in 

organizational learning, performances and changes (3th edition), 

pp.255-281. Perseus Books Group. U.S.A. 

C13: Dezvoltarea şi planificarea 

carierei. Planul de dezvoltare 

personală (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: (1) Armstrong, M. (2001). Managementul resurselor 

umane. Manual de practică. Editura Codecs. Bucureşti. Capitolul 

37, pp. 517-523. (2) Papuc, L., Paloş, R., Drobot, L. (2008). Career 

management – a factor in the successful development of human 

resources. Robotica and Management Internaţional Journal, 

13(1), 54-58. (3) Stone, R. (2005). Human resource management. 

John, Wiley and Sons, Australia, Ltd., pp. 371-386. 

C14: Dezvoltarea trainerilor și a 

facilitatorilor (2 ore) 

Prelegere, 

conversație 

De citit: 1) Charney, C., & Conway, K. (2005). The trainerʼs tool 

kit, pp.175-181. N.Y.: American Management Association. 

Bibliografie selectivă (principală) 

1. Laird, D., Naquin, S. S., & Holton, E. F. (2003). Approaches to training and development. New perspectives in organizational 

learning, performances and changes (3th edition). Perseus Books Group. U.S.A.   

2. Moskowitz, M. (2008). A practical guide to training and development. Assess, design, deliver and evaluate. Pfeiffer, John, 

Wiley & Sons, Inc. 

3. Charney, C., & Conway, K. (2005). The trainerʼs tool kit. N.Y.: American Management Association. 

 
8.2 Seminar  Metode de 

predare 
Observaţii 

S1: Dezvoltarea resurselor umane: modelul 

Dreyfus privind dezvoltarea competenţelor 

profesionale. Aplicație (2 ore) 

Studiu de caz, 

Lucru în grup, 

Conversație  

Se lucrează pe un studiu de caz pentru a identifica 

stadiile propuse de modelul Dreyfus al dezvoltării 

competențelor profesionale. 

S2: Analiza de nevoi la nivel organizațional, 

de post și de individ. Aplicație (2 ore)  

Studiu de caz, 

Lucru în grup, 

Conversație  

Se face analiza necesităților de formare și dezvoltare la 

cele trei nivele: nivel de organizaţie, nivel de post şi nivel 

individual pe un caz concret. 

S3: Proiectarea unui program de trening pe 

baza nevoilor identificate. Aplicație (2 ore) 

Studiu de caz, 

Lucru în grup, 

Conversație  

Plecând de la nevoile identificate la seminarul anterior, 

se va dezvolta un program de training, parcurgând 

etapele specifice. 

S4: Învățarea la locul de muncă: modelul 

Kolb al învățării experiențiale. Aplicație (2 

ore) 

Studiu de caz, 

Lucru în grup, 

Conversație  

Plecând de la ce înseamnă învățarea la vârsta adultă și 

care este specificul ei se vor proiecta o serie de activități 

concrete ce apar într-un program de training folosind 

modelul învățării experiențiale a lui Kolb.  

S5: Transferul KSA la locul de muncă. 

Aplicație (2 ore) 

Studiu de caz, 

Lucru în grup, 

Conversație  

Se vor identifica într-un caz concret acei factori cu rol 

stimulator și inhibitor al transferului la locul de muncă a 

ceea ce s-a învățat într-un trening. 

S6: Modelul Kirkpatrick de evaluare a 

rezultatelor unui trening. Aplicație (2 ore) 

Studiu de caz, 

Lucru în grup, 

Conversație  

Se va porni de la un studiu de caz în care vor fi 

identificate nivelele de evaluare. 

S7: Planul de dezvoltare personală. Aplicație 

(2 ore) 

Studiu de caz, 

Lucru în grup, 

Conversație  

Plecând de la ce este, care sunt etapele, care sunt 

avantajele și dezavantajele unui plan de carieră (rigid), 

se va elabora o schiță de plan de dezvoltare a carierei pe 

baza nevoilor identificate de masteranzi.  

Bibliografie selectivă (principală) 

http://www.acas.org.uk/
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1. Laird, D., Naquin, S. S., & Holton, E. F. (2003). Approaches to training and development. New perspectives in organizational 

learning, performances and changes (3th edition). Perseus Books Group. U.S.A.   

2. Moskowitz, M. (2008). A practical guide to training and development. Assess, design, deliver and evaluate. Pfeiffer, John, 

Wiley & Sons, Inc. 

3. Charney, C., & Conway, K. (2005). The trainerʼs tool kit. N.Y.: American Management Association.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă deopotrivă criteriilor Colegiului Psihologilor din România de acreditare a 

programului masteral  și Comisiei aplicative de Psihologia muncii, psihologia transporturilor și aplicată în servicii. De asemenea, 

alegerea temelor cu conținut aplicativ s-a realizat și în urma consultării cu practicienii din firmele de training și consultanță sau a 

celor din zona Resurselor Umane.  

 

10.  Evaluare 
Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs și 

Seminar 

Itemi şi situaţii problematice 

similare celor discutate la 

seminar vor fi gândite astfel 

încât să evidențieze existența 

competențelor în: (1) analiza 

de nevoi (justificarea 

modelelor alese; nivelele de 

identificare a nevoilor de 

formare; metodele cele mai 

adecvate situației prezentate, 

evaluarea și prioritizarea 

nevoilor); (2) proiectarea 

intervenției (elaborarea unui 

plan de training – proiectarea 

programului pornind de la 

nevoile identificate; alegerea 

activităților și metodelor 

adecvate conținuturilor și 

situației organizaționale; 

evaluarea programului de 

training); (3) comunicarea 

rezultatelor (justificarea 

opțiunilor de transmitere a 

rezultatelor programului de 

formare către beneficiari). 

Fiecare dintre competențele 

propuse spre dezvoltare vor 

putea fi verificate și pe 

parcursul derulării activităților 

practice din cadrul 

seminariilor. 

Evaluarea la această disciplină constă în susținerea unui examen 

grilă cu itemi şi situaţii problematice similare celor discutate la 

seminar. Examenul este considerat promovat dacă nota obținută la 

grilă este cel puţin 5 (cinci). 

Numărul de prezenţe la seminar influenţează startul în calcularea 

notei finale, după cum urmează: 

 3 prezenţe la C+S nota se calculează cu „plecare” din nota 10; 

 2 prezenţe la C+S nota se calculează cu „plecare” din nota 9; 

 1 prezenţă la C+S nota se calculează cu „plecare” din nota 8; 

La finalul semestrului, după contabilizarea numărului de prezenţe, 

se stabileşte nota finală. De exemplu, dacă o persoană a obţinut 

nota 9 (nouă) în urma evaluării, dar are doar 1 prezenţă la C+S, 

nota finală va fi 8 (opt).    

Cine nu are numărul de prezențe care să permită calcularea notei 

finale cu „plecare” din nota 10 și dorește să ”compenseze” acest 

lucru, va avea în cadrul grilei de examen 2 întrebări suplimentare. 

Aceste întrebări sunt alocate la cererea masterandului.    

Cine a acumulat numărul maxim de prezenţe (a participat la toate 

C+S desfăşurate de-a lungul semestrului şi s-a implicat în 

activităţi) primeşte 1p în plus la nota finală (dacă este cazul). 

Evaluarea pentru situația de restanță 

Pentru evaluarea la această disciplină, în sesiunea de restanţe se 

păstrează sistemul din prima sesiune. Numărul de prezenţe din 

timpul semestrului influenţează calcularea notei finale după 

acelaşi principiu ca în prima sesiune. 

Evaluarea pentru mărire de notă 

În situația de mărire de notă, se păstrează sistemul de grilă din 

același conținut informațional, cu precizarea că itemii vor fi 

formulați doar sub formă de situații problematice similare celor 

discutate la seminar. 

 

 

 

100% 

10.5 Standard minim de performanţă 

Nota finală trebuie să fie cel puţin 5 (cinci) pentru ca disciplina să fie considerată promovată.  

 

 

Data completării 

28.09.2016 

  

 

Semnătura titularului de curs și seminar 

Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

 

 

 

Data avizării în departament 

   

                        Semnătura Directorului de Departament, 

 


