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DESCRIEREA PROGRAMULUI: 
Prezentare generală: 

Programul de masterat Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională este 
conceput pentru a oferi o fundamentare ştiinţifică în domeniul psihologiei aplicate în context 
industrial-organizaţional și urmărește dezvoltarea competențelor de diagnoză, evaluare și 
intervenție  în organizații. Programul abordează organizațiile ca sisteme complexe și oferă o 
perspectivă multinivelară asupra dinamicii și performanței organizaționale la nivel:  
• individual (prin cursuri precum: Coaching: metode și tehnici, Training în organizaţii, 

Psihologia personalului, Managementul carierei etc.),  
• de grup (prin cursuri precum: Metode de optimizare a performanței grupurilor, Colaborare 

și negociere etc.) și  
• organizațional (prin cursuri precum: Complexitate și dinamică organizațională, Diagnoză 

Organizațională, Dezvoltare organizațională, Management strategic, Technology and 
Society etc.) 

Din punct de vedere al conținutului, programul masteral oferă o abordare 
interdisciplinară, reunind arii precum: Resurse Umane, Dezvoltare Organizațională, 
Comportament Organizațional și Sănătate Ocupațională și abordează modalități inovatoare 
de formare, ce mixează documentarea științifică cu învățarea experiențială (prin participarea la 
simulări extinse ale interacțiunilor intra și inter-organizaționale), învățarea prin contactul 
direct cu practicienii (experți invitați) și cercurile de cercetare colaborativă.  

Aliniat cu paradigma “scientist-practitioner”, programul dezvoltă competențe de 
cercetare și oferă masteranzilor posibilitatea implicării directe în proiectele de cercetare și 
dezvoltare organizațională ale Centrului de Cercetare în Psihologia Muncii și 
Organizaționale – WOPRC  (http://woprc.ro), precum și oportunități de practică în domeniu 
prin parteneriate cu companii de consultanță în resurse umane și cu departamentele de resurse 
umane din companii multinaționale sau naționale.  

În plus, prin construirea organizației Alumni, programul masteral urmărește crearea 
unei comunități de profesioniști (studenți, cercetărori și practicieni) care să faciliteze 
dezvoltarea profesională continuă, precum și identificarea oportunităților de angajare și 
promovare în carieră. 
 
Obiectivele programului: 

• Dobândirea teoriilor, a principiilor, a modelelor, a metodelor şi tehnicilor de diagnoză, 
evaluare şi intervenţie în domeniul psihologiei resurselor umane şi al sănătăţii 
organizaţionale 

• Dezvoltarea competenţelor de diagnoză, evaluare și intervenție în organizații la nivel 
individual al angajatului, de grup/ echipă de muncă şi organizaţional 

• Dezvoltarea competenţelor de cercetare a conceptelor şi fenomenelor specifice 
psihologiei resurselor umane şi sănătăţii organizaţionale  

http://woprc.ro/
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• Dezvoltarea nevoii de învăţare continuă profesională în paradigma „cercetător-
practician” 

• Dezvoltarea deprinderilor de a munci în cadrul unui grup/ echipe de profesionişti 
 
Durata: 4 semestre  
 
Director program masteral: Prof. Univ. Dr. Petru L. Curşeu 
 
Pachetul de discipline (obligatorii și opționale):     

o Psihologia personalului        
o Advanced Organizational Psychology (Eng)    
o Metodologia cercetării și analiza datelor I (basic Excel & SPSS)   
o Psihologie antreprenorială  
o Managerial Decision Making (Eng)       
o Psihologia sănătății ocupaționale        
o Metode de optimizare a performanței grupurilor     
o Knowledge management and innovation (Eng)     
o Metodologia cercetării și analiza datelor II (advanced)   
o Managementul proiectelor       
o Tehnici de analiză de conținut în organizații      
o Sănătate și stare de bine în organizații       
o Coaching: metode și tehnici       
o Management strategic        
o Diagnoză organizațională        
o Training în organizații        
o Research in organizations I (Eng)       
o Psihologia consumatorului și marketing social      
o Gaming and simulations (Eng) 
o Research in organizations II (Dissertation Preparation) Eng   
o Dezvoltare organizațională        
o Multi-party collaboration and negotiation (Eng)     
o Writing and presentation skills (Eng)      
o Technology and society (Eng)       
o Centre de evaluare și dezvoltare a personalului 
o Stagiu practic 1 și 2       

  
Perspective de angajare: 

• Departamente de resurse umane și dezvoltare organizațională din organizaţii private, 
multinaționale, de stat şi non-guvernamentale 

• Firme de consultanţă în domeniul resurselor umane din ţară şi străinătate 
• Institute de cercetare privind munca, resursele umane, sănătatea organizaţională 
• Instituţii educaţionale din sistemul preuniversitar şi universitar 
• Agenţii şi asociaţii naţionale şi internaţionale în domeniu (Masteratul este construit în 

acord cu principiile Asociaţiei Europene de Psihologia Muncii şi Organizaţională - 
EAWOP) 
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INFORMAŢII DESPRE ADMITERE: 

• Numărul de locuri și procedura de înscriere: 28 buget, 22 cu taxă - pentru informații 
actualizate, vă rugăm să consultați site-ul https://psiedu.ubbcluj.ro/317-locuri-admitere-
master  

• Sesiunea iulie 2021:  

o Perioada de înscriere: 12,13,14,15,16,17 iulie 2021 

o Data examenului de admitere: 20, 21 iulie 2021 estimativ - pentru informații 
actualizate cu privire la oră, dată, locație, vă rugăm să consultaţi site-ul 
https://psiedu.ubbcluj.ro/317-calendar-admitere-master  

• Sesiunea septembrie 2021:  

o Perioada de înscriere: 6-7 septembrie 2021 

o Data examenului de admitere: 9 septembrie 2021 (pentru informații actualizate 
cu privire la oră, dată, locație, vă rugăm să consultaţi site-ul 
https://psiedu.ubbcluj.ro/317-calendar-admitere-master 

• Locul si condițiile de desfășurare a admiterii: anunţat pe site-ul 
https://psiedu.ubbcluj.ro/317-calendar-admitere-master 

• Condiţii de eligibilitate: absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, economie, 
sociologie, business, ştiinţe politice, ştiinţe ale educaţiei, asistenţă socială, alte domenii 
socio-umane sau conexe.  

• Criterii de admitere: 

• 20% media de licenţă 

• 80% interviu pe baza unui referat teoretic sau proiect de cercetare sau de intervenţie 
realizat pe o temă cu relevanţă pentru psihologia resurselor umane şi sănătate 
organizaţională (Consultaţi mai jos tematica şi bibliografia orientativă pentru examenul 
de admitere) 

• Criteriu de departajare:  

• Nota de la interviu  

• *Se solicită un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie 
internaţională (preferabil engleză). Vezi posibile actualizări privind admiterea la: 
http://psiedu.ubbcluj.ro/index.php?id=31-admitere-master  

 
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE CERCETARE/ 
REFERATULUI: 

Teme subsumate psihologiei organizaţionale: 
• dinamica echipelor/ grupurilor de muncă 
• decizie organizaţională 
• comunicare organizaţională 
• conflict organizaţional 
• conducere 

https://psiedu.ubbcluj.ro/317-calendar-admitere-master
https://psiedu.ubbcluj.ro/317-calendar-admitere-master
https://psiedu.ubbcluj.ro/317-calendar-admitere-master
http://psiedu.ubbcluj.ro/index.php?id=31-admitere-master
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• memorie și învațare organizațională 
• cultură organizațională  

Teme subsumate psihologiei muncii şi personalului: 
• analiza muncii  
• evaluarea performanţelor profesionale 
• recrutarea şi selecţia profesională a personalului 

Teme subsumate psihologiei sănătăţii, psihologiei sănătăţii ocupaţionale şi psihologiei cognitive 
 
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE CERCETARE/ 
REFERATULUI: 

Aamodt, M. (2016). Industrial/Organizational Psychology (ed. 8th). Belmont, CA. Cengage 
Learning. 

Băban, A. (1999). Stres şi personalitate. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitara Clujeană.  
Buchanan, D., & Huczynski, A. (2015). Organizational Behaviour. An Introductory Text (8e). 

Pearson United Kingdom 
Chirică S. (1996). Psihologie organizatională. Modele de diagnoză si intervenţie. Cluj-Napoca: 

Casa de Editură si Consultanță Studiul Orcanizării. 
Chirică, S. (2003). Inteligenţa organizaţiilor. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.  
Conte, J. M., & Landy, F. J. (2019). Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and 

Organizational Psychology (Sixth Edition). Hoboken, NJ: Wiley. Doar Capitolul 2 Chapter 
2: Research Methods and Statistics in I-O Psychology. 

Curșeu,P. L. (2007). Grupurile în organizaţii. Iaşi: Editura Polirom. 
Pitariu, H. D., (2006). Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului. 

Un ghid practic pentru managerii de resurse umane (Ediţia a II-a). Bucureşti: Editura 
Irecson. 

Miclea M. (2000). Psihologie cognitivă (Ediţia a II-a). Iaşi: Editura Polirom. 
 
 
Sau orice alt manual, articol sau studiu relevant pentru domeniu, de exemplu: 
Argyris, C. & Schon, D. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice. Reading, 

MA: Addison-Wesley-Longman. 
Armstrong, M. (2014). Armstrong’s handbook of human resource management practice (13th ed). 

London: Kogan Page. 
Kozlowski, S. W. J. (2015). Advancing research on team process dynamics: Theoretical, 

methodological, and measurement considerations. Organizational Psychology Review, 5, 
270-299. 

Kozlowski, S. W. J., & Klein, K. J. (2000). A multilevel approach to theory and research in 
organizations: Contextual, temporal, and emergent processes. In K. J. Klein & S. W. J. 
Kozlowski (Eds.), Multilevel theory, research and methods in organizations: Foundations, 
extensions, and new directions (pp. 3-90). San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Porter, L. W., & Schneider, B. (2014). What was, what is, and what may be in OP/OB. Annual 
Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 1-21. 

Schein, E. H. (2015). Organizational psychology then and now: Some observations. Annu. Rev. 
Organ. Psychol. Organ. Behav., 2(1), 1-19. 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE DESPRE MASTERAT: 
• http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ (PROGRAME) 
• http://psiedu.ubbcluj.ro/ (ADMITERE) 
• telefon/fax: 0264/590967 
• Director program masteral – Prof. Dr. Petru Curșeu: petrucurseu@psychology.ro; Dr. 

Lucia Rațiu: luciaratiu@psychology.ro, Dr. Oana Fodor: oanafodor@psychology.ro, Dr. 
Cătălina Oțoiu: catalinaotoiu@psychology.ro, Dr. Claudia Rus: claudiarus@psychology.ro 
 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE DESPRE DOMENIU: 

• European Association of Work and Organizational Psychology: http://eawop.com/ 
• Society for Industrial and Organizational Psychology: http://www.siop.org/ (Divizia 14 

American Psychological Association) 
• Academy of Management: http://aom.org/ 
• Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională: http://apio.ro/ 
• European Academy of Occupational Health Psychology: http://www.eaohp.org/ 
• Colegiul Psihologilor din România: http://www.copsi.ro/comisia-de-psihologia-

muncii/comisia-de-psihologia-muncii 
 

mailto:petrucurseu@psychology.ro
mailto:luciaratiu@psychology.ro
mailto:oanafodor@psychology.ro
mailto:catalinaotoiu@psychology.ro
mailto:claudiarus@psychology.ro
http://aom.org/
http://apio.ro/
http://www.eaohp.org/

