
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Centre de evaluare şi dezvoltare a personalului 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. Univ. Dr. Cătălina Oțoiu 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 5 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 40 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea acestui curs este facilitată de parcurgerea următoarelor 
discipline:  

 Psihologia muncii (Licență Sem 5) 

4.2 de competenţe  Competențe de analiza muncii și de evaluare pe bază de modele de 

competențe 

 Cunoșințe de evaluare a performanțelor profesionale 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

- 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală cu minimum 50 de locuri, videoproiector, calculator cu conexiune 

internet, mobilier mobil, flipchart sau whiteboard 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Cunoașterea cadrului teoretic relevant pentru implementarea și gestiunea intervenţiilor de 

evaluare și dezvoltarea personalului în context organizaţional, utilizând metodologia 

Centrelor de Evaluare/Dezvoltare  

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru interpretarea unor situaţii, probleme, 

oportunităţi organizaţionale specifice și pentru construirea modelului de competențe care 

urmează să fie urmărit în cadrul CE   

 Selectarea şi construirea probelor de evaluare, ţinând cont de specificul situaţional, de 

obiectivele stabilite și de modelul de competențe relevant pentru cadrul organizațional 

specific  

 Elaborarea planului de implementare a centrului de evaluare/ dezvoltare în funcție de 

specificul situației organizaționale  

 Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării în cadrul centrului de evaluare/ centrului de 

dezvoltare  

 Formularea și comunicarea rezultatelor procesului de evaluare către beneficiarii 

intervenției, pe de o parte, și către participanții la centrul de evaluare pe de altă parte 

Analiza critică a centrului de evaluare și ajustarea intervenției pentru îmbunătățirea 

eficienței ei  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite specifice specialistului în psihologie 

 Evaluarea permanentă a propriei nevoi de formare continuă în vederea adaptării 

competenţelor profesionale la dinamica mediului social 

 Planificarea și implementarea activităților de consultanță în cadrul unei echipe de muncă; 

dezvoltarea competențelor de muncă în echipă, time management, coordonare & 

comunicare  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dezvoltarea deprinderilor practice necesare planificării, construcției și 

evaluării unui centrelor de evaluare/ centrelor de dezvoltare 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Familiarizarea cu metodologia centrelor de evaluare și dezvoltare 

 Aprofundarea cunoștințelor cu privire la utilizarea competențelor, a 

modelelor de competențe și a probelor de evaluare construite pe bază 

de competențe 

 Familiarizarea cu literatura de specialitate în domeniul validității 

centrelor de evaluare/ dezvoltare 

 Familiarizarea cu toate etapele din construcția unui CE și exersarea 

fiecăreia dintre ele 

 Construirea unui model de competențe pornind de la un post dat 

 Construirea probelor de evaluare pentru modelul de competențe 

realizat 

 Implementarea unui CE 

 Proiectarea și implementarea sistemului de evaluare pentru probele din 

componența CE  

 Pregătirea raportului de evaluare către beneficiar și către participanții 

la centrul de evaluare 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs aplicativ Metode de predare Observaţii 

Cum au evoluat în timp centrele de evaluare 

Diferențe între acestea și centrele de dezvoltare 

Principii de bază în construcția și utilizarea centrelor 

de evaluare 

Prelegere interactivă  

Abordarea pe bază de competențe în HR 

Modelele de competențe  

Definirea competențelor și a modelelor de 

competență 

Utilizarea modelelor în centrele de evaluare 

 

 

Prelegere interactivă 

Exercitii practice:  

de definire a competențelor 

de utilizare a competențelor 

într-un model pentru CE  

 

Incepând cu această 

întâlnire studenții 

vor lucra în 2-3 

grupuri de proiect. 

Pentru fiecare dintre 

temele discutate 

grupurile vor trebui 

să parcurgă/ sau 

dupa caz să 

construiască un set 

de exerciții practice 

relaționate cu tema 

respectivă   

Validitatea centrelor de evaluare 

Tipuri de validitate și studiile recente în 

validarea centrelor de evaluare 

Ability to Identify Criteria 

Prelegere interactivă 

Activitate de grup – 

definirea unui model de 

competențe 

 

Planificarea și designul unui centru de evaluare 

Pași în elaborarea și derularea 

unui centru de evaluare 

Reguli în selecția exercițiilor 

Prelegere interactivă; 

simulare, joc de rol 

Activitate de grup –

planificarea unui CE  

 

Planificarea și designul unui centru de evaluare 

Descrierea principalelor tipuri de probe ce pot fi 

utilizate într-un CE 

Alegerea probelor  

Construcția probelor  

 

Prelegere interactivă; 

simulare, joc de rol 

Activitate de grup –

construcție probe pentru CE 

pe baza modelului de 

competențe  

 

Planificarea și designul unui centru de evaluare 

Descrierea principalelor tipuri de probe ce pot fi 

utilizate într-un CE 

Alegerea probelor  

Construcția probelor  

 

Prelegere interactivă; 

simulare, joc de rol 

Activitate de grup –

construcție probe pentru CE 

pe baza modelului de 

competențe  

 

Planificarea și designul unui centru de evaluare 

Descrierea principalelor tipuri de probe ce pot fi 

utilizate într-un CE 

Alegerea probelor  

Construcția probelor  

 

Prelegere interactivă; 

simulare, joc de rol 

Activitate de grup –

construcție probe pentru CE 

pe baza modelului de 

competențe  

 

Evaluarea în cadrul centrelor de evaluare 

Construirea instrumentelor de observație 

comportamentală 

Scale de evaluare 

Prelegere interactivă; 

simulare, joc de rol 

Activitate de grup – 

 



Integrarea evaluărilor 

 

 

construcție scale evaluare;  

Evaluarea în cadrul centrelor de evaluare 

Pregătirea evaluatorilor 

 

Prelegere interactivă; 

simulare, joc de rol 

Activitate de grup – 

Exerciții de evaluare 

 

Implementarea centrelor de evaluare 

Aspecte practice in planificarea si organizarea 

unui centru de evaluare 

 

Prelegere interactivă; 

Activitate de grup 

finalizarea construcției unui 

centru de evaluare 

 

Implementarea centrelor de evaluare 

 

Prelegere interactivă; 

simulare, joc de rol 

Activitate de grup 

implementarea unui centru 

de evaluare 

 

Pregătirea raportului pentru beneficiar  

Pregătirea raportului pentru participanți 

Prelegere interactivă  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Centrele de evaluare/ dezvoltare sunt instrumente utilizate pe scală largă de către specialiștii în 

domeniul resurselor umane. Cursul de față pornește de la ultimele studii în domeniu, inclusiv cu 

privire la aspecte de validare a acestor instrumente și oferă studenților oportunitatea de a realiza 2 

proiecte de centre de evaluare complete, în așa fel încât ei să obțina și deprinderile practice necesare 

construcției și implementării unui CE.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs aplicativ/ 

lucrări practice 
Pentru evaluarea 

cadrului didactic: 

- dezvoltarea modelului 

de competențe pentru 

CE 

- construirea probelor 

Sustinerea unui proiect de 

grup: 

Construirea și 

implementarea unui centru 

de evaluare  

100% 



pentru evaluarea 

modelului de 

competențe 

- formularea scalelor de 

evaluare și formarea 

evaluatorilor 

- implementarea CE 

- moderarea CE 

- realizarea raportului de 

evaluare a 

participanților 

Pentru evaluarea 

intergrup: 

- implementarea și 

moderarea CE de catre 

celelalte grupuri 

Pentru evaluarea 

intragrup 

- implicarea în realizarea 

proiectului de grup în 

raport cu sarcinile 

existente și efortul 

depus de ceilalți colegi 

- Evaluarea 

proiectului de către 

cadrul didactic 

- Evaluare intergrup 

- Evaluarea 

participării 

individuale la 

proiectul de grup 

(evaluarea realizată 

de către colegii de 

grup) 

50% 

 

 

20% 

30% 

10.5 Seminar - - - 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Pentru promovarea disciplinei este necesară prezenţa la 90% din orele de curs aplicativ (conform 

Statutului Studentului, Art. 29) 

 Nota obținută din evaluarea contribuției individuale la proiect realizată de către colegii de grup 

trebuie să fie minim 5 pe o scala de la 1 la 10.  

 Cunoștințe și deprinderi minime: 

o Cunoașterea principalilor pași în construirea și implementarea unui centru de evaluare 

o Abilitatea de a defini corect o competență și a construi un model de competență adaptat 

nevoilor specifice ale unei organizații 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de lucrări practice 

01.10.2018                     -.    

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


