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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 Managementul Resurselor Umane 

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 

1 2.5 Semestrul 2 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 - 

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 47 

Studiul unor situații problematice, exerciții sau cazuri din literatură pentru a facilita înțelegerea conceptelor 

predate 

20 

Tutoriat  10 

Alte activităţi: (1) culegerea și sintetizarea unor experiențe sau bune practici, în cazul în care masteranzii 

lucrează, pentru a fi discutate la curs, în funcție de tematica acestuia. 

(2) vizionarea unor prezentări gen TED te temele propuse la curs, urmate discutarea aspectelor vizionate. 

 

20 

Examinări 3 

3.7 Total ore studiu individual 140 

3.8 Total ore pe semestru 168 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

4.2 de competenţe • nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • numărul de prezenţe la seminar influenţează startul în calcularea notei finale; 

• acumularea numărul maxim de prezenţe şi implicarea în activităţi 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;  

Competențe în evaluare și diagnoză 

• Argumentarea tehnicilor, procedeelor, metodelor de evaluare și diagnostic relevante pentru interpretarea 

unor realități organizaționale specifice; 

Competențe în intervenție 

• Descrierea cadrului teoretic relevant pentru implementarea și gestiunea intervențiilor în context 

organizațional; 

• Argumentarea modalităților specifice de implementare a strategiilor de intervenție organizațională; 

Competențe în evaluare proces/rezultate 

• Explicarea alegerii unor anumite strategii, metode și tehnici de evaluare pentru problematici și contexte 

organizaționale specifice; 

• Analiza critică a procesului și rezultatelor intervenției realizate;  

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 importanța principalelor activităţi de 

management al resurselor umane dintr-o organizaţie. În acest context, ei vor avea 

posibilitatea să se familiarizeze cu metodele şi tehnici utilizate în context organizațional 

în relație cu determinarea, atragerea și selectarea resurselor umane, cu dezvoltarea și 

recompensarea acestora și cu gestionarea diversității. De asemenea, prin intermediul 

situațiilor în care sunt „concretizate” cunoştinţele teoretice, este valorificată și 

experienţa practică, de la locul de muncă, a fiecărui masterand. 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Să identifice procesele esențiale din MRU și să explice semnificația lor pentru 

organizație;  

✓ Să utilizeze metode adecvate de job analysis și job design într-o situație concretă, 

ulterior justificării alegerii și diferențierii de alte metode posibile;  

✓ Să proiecteze și să justifice tipul de strategie de recrutare și selecție într-un caz 

concret, raportat și la consecințele procesului;  

✓ Să identifice metodele adecvate de evaluare a performanțelor și să explice 

consecințele utilizării lor și a comunicării rezultatelor asupra dezvoltării resurselor 

umane dintr-o organizație;  

✓ Să stabilească criteriile necesare pentru elaborarea strategiilor de motivare și 

recompensare a angajaților și să justifice modalitățile de transmitere către 

angajați/beneficiari; 
 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs   Metode de 

predare 

Observaţii 

C1-C2: Managementul Resurselor 

Umane (4 ore) 

Relația teorie – practică: 

(a) obiectivarea rolului practicianului 

de resurse umane. 

Prelegere, 

Conversație 

Studiu de caz, 

Lucrul pe grupe 

  

Se discută despre conceptele esențial din MRU, managementul 

strategic al RU, planificarea RU, MRU și aspecte de legislație.  

De citit: (1) Ferris, G. R., Perrewé, P. L., Ranft, A. L., Zinko, R., 

Stoner, J. S., Brouer, R. L., & Laird, M. D. (2007). Human 

resources reputation and effectiveness. Human Resource 

Management Review, 17, 117–130; (2) Stone, R. (2005). Human 
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resource management. John, Wiley and Sons, Australia, Ltd., pp. 

4-66; (3) Ferris, G. R., Perrewé, P. L., Ranft, A. L., Zinko, R., 

Stoner, J. S., Brouer, R. L., & Laird, M. D. (2007). Human 

resources reputation and effectiveness. Human Resource 

Management Review, 17, 117–130; (4) Marlow, S. (2006). Human 

resource management in smaller firms: A contradiction in terms? 

Human Resource Management Review, 16, 467–477. 

C3-C4-C5: Determinarea, atragerea 

şi selectarea RU  (6 ore) 

Relația teorie – practică:  

(a) aspecte practice privind analiza 

postului; 

(b) aspecte critice în recrutarea de 

personal;  

(c) angajarea unei noi persoane la 

departamentul de HR. 

Prelegere, 

Conversație 

Studiu de caz, 

Lucrul pe grupe 

Job analysis şi job design: Scop; Tehnici de analiză; Critici 

teoretice și problem practice.  

De citit: (1) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 5, pp. 139-175. (2) 

Bogathy, Z. (coord.) (2007). Manual de tehnici şi metode în 

psihologia muncii şi organizaţionale. Editura Polirom, Iaşi. 

Capitolul 3, pp. 63-78; (3) Sanchez, J. I., & Levine, E. L. (2009). 

What is (or should be) the difference between competency 

modeling and traditional job analysis? Human Resource 

Management Review, 19, 53–63. 

Recrutarea de personal: recrutare strategică; metode; oportunități 

egale. 

De citit: (1) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 6, pp. 186- 209; (2) 

Bogathy, Z. (coord.) (2007). Manual de tehnici şi metode în 

psihologia muncii şi organizaţionale, Editura Polirom, Iaşi. 

Capitolul 4, pp. 97-105. 

Selecţia de personal: selecție strategică; metode și pași.   

De citit: (1) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 7, pp. 224-254; (2) 

Bogathy, Z. (coord.) (2007). Manual de tehnici şi metode în 

psihologia muncii şi organizaţionale, Editura Polirom, Iaşi. 

Capitolul 4, pp. 107-119; (3) Thornton, G. C. III, & Gibbons, A. M. 

(2009). Validity of assessment centers for personnel selection. 

Human Resource Management Review, 19, 169–187 

C6-C7-C8: Dezvoltarea RU (6 ore) 

Relația teorie – practică:  

(a) evaluarea de performanţe; 

(b) training-ul angajaţilor la locul de 

muncă; planificarea carierei și planul 

de carieră. 

Prelegere, 

Conversație  

Studiu de caz, 

Lucrul pe grupe 

Evaluarea performanţelor: precizări conceptuale; evaluare de 

performanțe statică și dinamică.  

De citit: (1) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 8, pp. 275-310. (2) 

Bogathy, Z. (coord.) (2007). Manual de tehnici şi metode în 

psihologia muncii şi organizaţionale, Editura Polirom, Iaşi. 

Capitolul 5, pp.123-141; (3) Paloş, R. (2007). Învăţarea la vârsta 

adultă. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. Capitolul 4, 

pp.72-92; (4) Ford, R. C., Latham, G. P., & Lennox, G. (2011). 

Mystery shoppers: A new tool for coaching employee performance 

improvement. Organizational Dynamics, 40, 157—164. 

Training-ul în organizaţie: dezvoltarea strategică a RU; metode și 

tehnici de DRU; orientare. 

De citit: (1) Chen, G., & Klimoski, R. J. (2007). Training and 

development of human resources at work: Is the state of our 

science strong? Human Resource Management Review, 17, 180–

190; (2) Tharenou, P., Saks, A. M., & Moore, C. (2007). A review 

and critique of research on training and organizational-level 

outcomes. Human Resource Management Review, 17, 251–273; (3) 

Paloş, R., Drobot, L., Papuc, L. (2008). Management training 

programs at the level of organization. Robotica and Management 

Internaţional Journal, 13(1), 50-53. 

Planificarea carierei: importanță;planificarea RU și planificarea și 

dezvoltarea carierei.  

De citit: (1) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 10, pp. 370- 391, (2) 

Armstrong, M. (2001). Managementul resurselor umane. Manual 

de practică. Editura Codecs. Bucureşti. Capitolul 37, pp.517-523; 

(3) Baruch, Y. (2006). Career development in organizations and 

beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints. 

Human Resource Management Review, 16, 125–138. 

C9-C10: Recompensarea RU (4 ore) 

Relația teorie – practică:  

(a) schiţarea unei strategii de motivare 

a angajaţilor; 

(b) schițarea unui cadru de 

Prelegere, 

Conversație  

Studiu de caz, 

Lucrul pe grupe 

Motivarea angajaţilor: teorii motivaționale; elaborarea 

strategiilor motivaționale. 

De citit: (1) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 11, pp. 411-429; (2) 

Bogathy, Z. (coord.) (2007). Manual de tehnici şi metode în 
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recompensare a angajaților. psihologia muncii şi organizaţionale, Editura Polirom, Iaşi. 

Capitolul 14, pp. 317-326; (3) Vancouver, J. B. (2008). Integrating 

self-regulation theories of work motivation into a dynamic process 

theory. Human Resource Management Review, 18, 1–18. 

Recompensarea angajaţilor: recompensarea strategică; 

relaționarea plății cu performanța; recompensarea echitabilă, 

elaborarea strategiilor de recompensare; compensații și beneficii. 

De citit: (1) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 12, pp. 441-470; (2) 

Armstrong, M. (2001). Managementul resurselor umane. Manual 

de practică. Editura Codecs. Bucureşti. Capitolul 40, pp. 560-563; 

(3) Dulebohn, J. H., & Werling, S. E. (2007). Compensation 

research past, present, and future. Human Resource Management 

Review, 17, 191–207; (4) Werner, S., & Ward, S. G. (2004). Recent 

compensation research: An eclectic review. Human Resource 

Management Review, 14, 201–227. 

C11-C12-C13: Managerierea RU (6 

ore) 

Relația teorie – practică:  

(a) restructurarea și resursele umane;  

(b) discriminarea la locul de muncă; 

(c) protecţia angajaţilor la locul de 

muncă – starea de bine. 

Prelegere, 

Conversație 

Studiu de caz, 

Lucrul pe grupe 

Restructurarea și RU 

De citit: (1) Stone,R.J. (2005), Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 16, pp. 586-610. 

Managementul schimbării și managementul relațiilor de 

muncă; managementul diversității – discriminarea la locul de 

muncă.  

De citit: (1) Bogathy, Z. (coord.) (2007). Manual de psihologia 

muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi. Capitolul 16, pp. 

301-316; (2) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 19, pp. 701-731;(3) 

Ragins, B. R., & Winkel, D. E. (2011). Gender, emotion and power 

in work relationships. Human Resource Management Review, 21, 

377–393. 

Protecţia angajaţilor – starea de bine la locul de muncă; stresul 

la locul de muncă. 

De citit: (1) Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. 

John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. Capitolul 18, pp. 659-688; (2) 

Burke, M. J., Scheuer, M. L., & Meredith, R. J. (2007). A 

dialogical approach to skill development: The case of safety skills. 

Human Resource Management Review, 17, 235–250. 

C14: Evaluare Conversație Recapitularea principalelor aspecte discutate de-a lungul 

semestrului și exemplificarea unor modele de itemi ce vor intra în 

grila de evaluare. 

Bibliografie selectivă (principală) 
1. Stone, R. J. (2005). Human Resource Management. John, Wiley & Sons. Australia, Ltd. 
2. Paloș, R. (2013). Note de curs.  

 

 

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 

departamentele de Resurse Umane ale firmelor și organizațiilor zonale.  

 

10.  Evaluare 
Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Itemii și situațiile problematice din cadrul 

grilei de evaluare vor fi concepute astfel încât 

să stimuleze gândirea  analitică, pragmatică 

și creativă a masteranzilor, dar în același 

timp să evidențieze existența competențelor 

în: (1) analiza de nevoi (justificarea 

modelelor, teoriilor sau proceselor alese și 

interpretarea situațiilor propuse făcând apel 

Evaluarea la această disciplină constă în 

susținerea unui examen grilă (cu itemi şi 

situaţii problematice similare celor discutate 

la curs).   

Examenul este considerat promovat dacă 

nota obținută la grilă este cel puţin 5 (cinci). 

În situația de restanță se păstrează sistemul 

din prima sesiune. 

100% 
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la cunoștințele de specialitate); (2) evaluare 

și diagnoză (argumentare alegeri tehnici, 

metode, procedee); (3) intervenție 

(argumentarea modalităților specifice de 

implementare a strategiilor și aplicarea în 

contexte specifice a metodelor, tehnicilor și 

procedurilor de intervenție); (4) evaluare 

proces/rezultate (explicarea alegerii unor 

anumite strategii, metode și tehnici de 

evaluare și analiza critică a procesului și 

rezultatelor intervenției); (5) comunicarea 

rezultatelor (justificarea opțiunilor de 

transmitere a rezultatelor către beneficiari). 

Fiecare dintre competențele propuse spre 

dezvoltare vor putea fi verificate și pe 

parcursul derulării secvențelor practice din 

cadrul cursurilor. 

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 curs. 

Numărul de prezenţe la curs influenţează 

startul în calcularea notei finale, după cum 

urmează: 

• pentru 3 prezenţe la C nota se calculează 

cu „plecare” din nota 10; 

• pentru 2 prezenţe la C nota se calculează 

cu „plecare” din nota 9; 

• pentru 1 prezenţă la C 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 (dintr-un număr de 

14 posibile), 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 cerere.    

Cine a acumulat numărul maxim de prezenţe 

(a participat la toate C desfăşurate de-a 

lungul semestrului şi s-a implicat în 

activităţi) primeşte 1p în plus la nota finală 

(dacă este cazul). 

10.6 Standard minim de performanţă 

Examenul este considerat promovat dacă nota obținută la grilă este cel puţin 5 (cinci). 

Extra-punctaj: studenții pot obţine 1p în plus la notă prin implicarea în activitățile de cercetare derulate pe parcursul 

semestrului. 

 

 

Data completării 

27.02.2017 

 

 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

 

 

Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 


