
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul 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 Training în organizaţii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Dana Opre 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Dana Opre 

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

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

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

Distribuţia fondului de timp: Ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 1 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum ▪ Psihologia personalului, Diagnoza organizatională, Managementul 

resurselor umane  

4.2 de competenţe ▪ Deţinerea unor competenţe de bază în diagnoză organizaţională.  

▪ Capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor la diverse tipuri de 

training. 

▪ Cunoașterea și înțelegerea aplicațiilor psihologiei în programele de 

formare a adulţilor. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Sala de curs cu minim 50 locuri, calculator si videproiector, tablă, 

flipchart, instrumente de scris 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Sala cu minim 25 locuri, calculator si viedeoproiector,  tablă, flipchart, 

instrumente de scris 



6. Competenţele specifice acumulate 
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Cunoștințe 

- Cunoașterea și înțelegerea principiilor fundamentale ale învăţării şi formării adulţilor (C 31) 

(aferentă temelor 1 si 2) 

- Cunoașterea și explicarea criteriilor de selectare şi utilizare a strategiilor de proiectare, livrare 

şi evaluare a unui program de training  (C.3.2. si C. .5.2.) (temele 3-14) . 

 

Abilități 

- Elaborarea designului unui program de training adaptat specificului organizaţional (C 3. 3.) 

- Selectarea şi aplicarea strategiilor  şi instrumentelor  de livrare a unui program de training într-

o organizaţie (C.2.3.) 

- Evaluarea critică a  etapelor de implementare a unui program de training şi transferul 

cunoștințelor (C.5.4.) 

- Adaptarea şi optimizarea modului de livrare a secvenţelor de training pe baza feed back-ului 

primit (C.4.5.) 
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▪ Cultivarea deontologiei profesionale în desfăşurarea activităţii de implementare a programelor de 

training  

▪ Fundamentarea  şi testarea empirică a programelor de training dezvoltate/aplicate 

▪ Manifestarea intersului pentru dezvoltare personală şi profesională continuă  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în training  

• Training vs instruire tradiţională 

• Formarea la adulţi, caracteristicile 

trainingului activ 

• Procesul de training în organizaţii – 

etape 

 

prelegere interactivă, 

descoperire dirijata, 

conversaţia 

 

 

2. Caracteristici ale învăţării la adulţi 

• Principii ale învăţării la adulţi – 

aplicare 

• Taxonomia lui Bloom - revizuită 

 

prelegere interactivă, 

conversaţie, 

problematizare, joc 

 

 

3. Transfer și învățare în trainingul organizațional prelegere interactivă, 

descoperire dirijata, 

Cursanții au sarcina de a 

parcurge materiale și de a 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

▪ Dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, implementării şi 

evaluării unor programe de training organizaţional 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Familiarizarea cursanţilor cu conceptele, metodele şi tehnicile de 

lucru specifice formării adulţilor 

▪ Proiectarea de programe de training bazate pe principiile învăţării 

adulţilor 

▪ Aplicarea de tehnici şi strategii de proiectare, livrare şi evaluare 

specifice trainingului activ 

 



 

 

dezbatere, 

conversaţie 

rezolva sarcini online  

4. Analiza nevoilor de training în organizaţie  

• Metode de identificare a nevoilor de 

training  

• Raportul de analiză a nevoilor de 

training 

simulare,  

demonstratie, studiu 

de caz, dezbatere, 

munca în grup 

 

5. Proiectarea și planificarea trainingului 

 

predarea dirijata,   

demonstratie, 

exemplificarea 

Cursanții au sarcina de a 

parcurge materiale și de a 

rezolva sarcini online 

6. Proiectarea trainingului și facilitarea 

transferului prin factori motivaționali 

prelegerea 

interactivă, dezbatere,  

studiu de caz, joc 

 

7. Proiectarea trainingului și facilitarea designului 

prin factori instrucționali 

 

descoperire dirijata, 

dezbatere, 

conversaţie, 

exemplificare, 

problematizare 

 

8. Metodele active de training – selectare, 

dezvoltare, utilizare 

• Criterii de selecţie a metodelor de 

training 

• Tipuri de metode de training 

 prelegerea 

interactivă, 

problematizate, 

discuţii de grup 

Cursanții au sarcina de a 

parcurge materiale și de a 

rezolva sarcini online 

9. Livrarea unui program de training simulare, joc de rol, 

problematizare, 

prelegere 

Tema va fi abordată pe 

parcursul mai multor 

activități didactice. 

Cursanții vor prezenta 

secvențe de formare, vor fi 

evaluați  și vor primi 

feedback 

10. Mijloacele instrucţionale  prelegerea 

interactivă,  

conversaţie, 

demonstraţie 

 

11. Managementul participanților simulare, joc de rol, 

discuţii de grup  

 

12. Evaluarea programului de training 

• Modele de evaluare 

• Instrumente de evaluare 

• Raportul de evaluare 

• Optimizarea programului de training 

conversaţie, discuţii 

de grup, studiu de 

caz, dezbatere 

Cursanții au sarcina de a 

parcurge materiale și de a 

rezolva sarcini online 

 

 

 



 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Caracteristicile trainingului activ – 

identificare şi evaluare 

 

învățarea în echipă, 

învăţarea prin 

descoperire, 

simularea 

învăţarea dirijată 

 

2. Aplicaţii ale taxonomiei lui Bloom 

revizuite 

învățarea în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, învăţarea 

dirijată 

 

3. Instrumente de identificare a nevoilor de 

training – dezvoltare şi aplicare 

joc de rol, învăţarea 

prin descoperire, 

simularea 

învăţarea dirijată 

 

 

 

4. Aplicarea procesului de identificare a 

nevoilor de training la nivelul unei 

organizaţii/situaţii specifice 

Studiu de caz,  

învățarea în echipă, 

brainstorming, 

simularea  

 

 

5. Elaborarea obiectivelor instrucţionale 

 

 

 

studiu de caz,  

învățarea în echipă, 

brainstorming, 

simularea  

 

 

6. Construirea designului unei secvenţe de 

training 

învățarea în echipă, 

brainstorming, 

învăţarea prin 

descoperire, învăţarea 

dirijată 

 

7. Dezvoltarea materialelor suport (programă, 

proiect, schiţă suport curs) 

joc de rol, învăţarea 

prin descoperire, 

simularea 

învăţarea dirijată 

 

 

 

 

 

8. Analiza metodelor de training – puncte tari 

vs puncte forte 

analiza de materiale, 

problematizare, 

studiu de caz 

 

9. Livrarea şi evaluarea secvenţelor de 

training susținute de cursanți 

simularea, jocul de 

rol, observaţia, 

demonstraţia 

 

10. Elaborarea instrumentelor de evaluare a 

unui program de training 

 

analiza de materiale, 

problematizarea, 

studiul de caz 

 

11. Relaţia client- trainer analiza de materiale, 

problematizare, 

studiu de caz 

 

Bibliografie obligatorie: 

 
▪ Kraiger, K. (2017). Training from an organizational psychology perspective. In Oxford Research Encyclopedia of 

Psychology. 

▪ Opre, D. , Fritea, R. (2019). Ghidul trainerului – strategii în dezvoltarea programelor de formare.  Editura ASCR.  



▪ Salas, E., Tannenbaum, S. I., Kraiger, K., & Smith-Jentsch, K. A. (2012). The science of training and 

development in organizations: What matters in practice. Psychological science in the public interest, 13(2), 74-

101. 

▪ Silberman, M., Biech, E., Auerbach, C. (2015). A handbook of Techniques, Designs, Case Examples and Tips. 

San Francisco: Pfeiffer. Ebb associates, inc. 

▪ Statt, D. (2002). Using psychology in management training. Routledge, London, UK. 

Bibliografie opțională: 

▪ Forde, C., McPhee, A., McMahow, M., (2006). Professional development, reflection and enquiry. Sage 

Publications Company 

▪ Petty, G. (2007). Teaching Today: A Practical Guide. Published by Nelson Thornes Ltd, United 

Kingdom. 

▪ Pike, R. (2003). Creative Training Techniques Handbook. HRD Press, Inc. 

!! Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor 

predate la curs și seminar. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Temele de curs și seminar propuse sunt subiecte de actualitate în cercetarea aplicativă din domeniul 

psihologiei, iar abordarea lor în cadrul acestei discipline se bazează pe rezultatele recente prezente din 

literatura de specialitate. De asemenea, tematica disciplinei acoperă conceptele si strategiile de design, 

livrare şi evaluare a unui training,  relevante pentru aplicațiile psihologiei solicitate  pe piața muncii și care 

satisfac  standardele comunității profesionale. 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

    

10.4 Curs si seminar Modul de analiză, sinteză 

și integrare a informației 

teoretice 

 

 

 

Modul de analiză, sinteză 

și transfer a cunoștințelor 

teoretice în aplicații 

practice 

1. Evaluare pe parcurs 

- Susținerea unei 

secvențe de training 

 

2. Evaluare finală 

- Portofoliu  

 

40% 

 

 

 

 

 

60 % 

   

   

10.5 Standard minim de performanţă 

• Prezenta la cursuri si seminarii  minim 70% 

• Condiţiile simultane, pentru promovarea examenului la Training în organizaţii sunt: 

- Minim 5 puncte din nota  finală (punctaj reunit: evaluare pe parcurs şi evaluare finală) 

• Notă: punctajul vizat de evaluarea pe parcurs (40% din nota finală) poate fi obținut doar pe baza 

susținerii în timpul semestrului (intervalul noiembrie 2021 - ianuarie 2022) a activităților  de evaluare 

prevăzute în fișa disciplinei și nu poate fi recuperat în sesiunea de evaluare/restanță 

 

 



 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15. 09. 2021  ............. ..................   ..... ............. 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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

 


