
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/ Psihologie clinică și psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologie judiciară 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Evaluare şi selecţie psihologică în domeniul securităţii naţionale şi 

private 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Claudia Rus 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Claudia Rus 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opțional 

 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: activitati de cercetare 1 

3.7 Total ore studiu individual 90 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Psihologie aplicată în domeniul judiciar  

• Metode de măsurare, cercetare şi analiza datelor în psihologia 

judiciară 

4.2 de competenţe • Transferarea şi adaptarea cunoştinţelor de psihologie la problematica 

evaluării şi selecţiei psihologice în domeniul securităţii naţionale şi 

private 

• Cunoaşterea, înţelegrea şi aplicarea teoriilor, modelelor, principiilor, 

metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de evaluare şi selecţie 

psihologică în domeniul securităţii naţionale şi private 

 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Cunoştinţe 

• Descrie cadrul teoretic relevant pentru implementarea şi managementul activităţilor de 

evaluare şi selecţie psihologică particularizate domeniului securităţii naţionale şi private 

• Cunoaşte şi înţelege metode şi tehnici de evaluare şi selecţie psihologică utilizate în 

domeniul securităţii naţionale şi private 

• Cunoaşte şi înţelege proprietăţile psihometrice de bază ale metodelor şi instrumentelor de 

evaluare şi selecţie psihologică în domeniul securităţii naţionale şi private 

• Cunoaşte principalele instrumente de evaluare şi selecţie profesională în domeniul 

securităţii naţionale şi private 

• Identifică, explică şi argumentează alegerea, avantajele şi limitele metodelor de evaluare şi 

selecţie psihologică şi ale rezultatelor care se pot extrage pe baza lor 

 

2. Abilităţi 

• Aplică adecvat metode şi tehnici de evaluare şi selecţie psihologică particularizate 

domeniului securităţii naţionale şi private 

• Analizează comparativ şi critic alegerea şi rezultatele utilizării metodelor şi tehnicilor de 

evaluare şi selecţie psihologică particularizate domeniului securităţii naţionale şi private 

• Formulează şi comunică rezultatele aplicării metodelor şi tehnicilor de evaluare şi selecţie 

psihologică conform rigorilor metodologice ale domeniului şi specificului interlocutorului 

• Redactează rapoarte de evaluare şi selecţie psihologică particularizate domeniului 

securităţii naţionale şi private, în conformitate cu rigorile metodologice impuse de domeniu 
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▪ Analiza critică a literaturii de specialitate  

▪ Desfăşoară activităţi de cercetare şi proiecte ştiinţifice în conformitate cu valorile şi 

principiile etice în vigoare  

▪ Evaluarea permanentă a propriei nevoi de formare continuă în vederea adaptării 

competenţelor profesionale la dinamica mediului social şi utilizarea platformelor de e-

learning, a învățării de tip blended learning și a bazelor de date internaționale pentru 

dezvoltarea personală și profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

▪ Sală de curs cu minim 50 locuri, calculator şi videproiector, tablă, 

flipchart, instrumente de scris 

▪ Echipamente IT, platforme online adoptate de universitate 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

▪ Sală cu minim 30 locuri, calculator şi videoproiector, tablă, flipchart, 

instrumente de scris 

▪ Echipamente IT, platforme online adoptate de universitate 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

▪ Dobândirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor de utilitare a 

metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de evaluare şi selecţie 

psihologică în domeniul securității naționale și private. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

▪ Cunoașterea și analiza critică a teoriilor şi datelor empirice din 

literatura de specialitate pentru explicarea evaluării şi selecţiei 

psihologice în domeniul securităţii naţionale şi private; 

▪ Dezvoltarea competenţelor de aplicare a metodelor, tehnicilor şi 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Clarificări conceptuale privind măsurarea, testarea, 

evaluarea şi selecţia psihologică în domeniul 

securităţii naţionale şi private  

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

2. Elemente esenţiale de psihometrie; implicaţii pentru 

evaluare şi selecţia psihologică  

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

3. Interpretarea datelor metodelor de evaluare şi 

selecţie psihologică 

 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

4. Analiza muncii, evaluare şi selecţie profesională 

 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

5. Paradigme în selecţia psihologică prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, studiu de 

caz 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

6. Diferenţe individuale şi metode de testare, evaluare 

şi selecţie psihologică a lor 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

7. Diferenţe individuale şi metode de testare, evaluare 

şi selecţie psihologică a lor  

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

8. Diferenţe individuale şi metode de testare, evaluare 

şi selecţie psihologică a lor 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

 

 

 

instrumentelor de evaluare şi selecţie psihologică particularizate 

domeniului securităţii naţionale şi private: 

▪ Dezvoltarea competenţelor de interpretare a rezultatelor obţinute prin 

aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de evaluare şi 

selecţie psihologică particularizate domeniului securităţii naţionale şi 

private. 



deschise recomandate. 

9. Diferenţe individuale şi metode de testare, evaluare 

şi selecţie psihologică a lor  

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

10. Informaţia online în evaluarea şi selecţia 

psihologică 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

11. Evaluarea şi selecţia echipelor de muncă faţă în 

faţă şi virtuale 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

12. Evaluarea performanţelor în muncă individuale şi 

de grup 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

13. Decizia de selecţie profesională 

 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

14. Validarea şi evaluarea strategică a programelor de 

evaluare şi a sistemelor de selecţie psihologică 

 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de curs parcurgând 

şi lucrările/ articolele 

recomandate. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Aplicaţii - Clarificări conceptuale testare, evaluării 

şi selecţie psihologică în domeniul securităţii naţionale 

şi private  

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

2. Aplicaţii - Elemente esenţiale de psihometrie; 

implicaţii pentru evaluare şi selecţia psihologică  

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

3. Aplicaţii - Interpretarea datelor metodelor de 

evaluare şi selecţie psihologică 

 

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, muncă în 

diade 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

4. Aplicaţii - Analiza muncii, evaluare şi selecţie exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 



profesională 

 

dezbatere, întrebări 

deschise, muncă în 

diade 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

5. Aplicaţii - Paradigme în selecţia psihologică exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, muncă în 

diade 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

6. Aplicaţii - Diferenţe individuale şi metode de 

testare, evaluare şi selecţie psihologică a lor 

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca ăn 

echipă tip mozaic 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

7. Aplicaţii - Diferenţe individuale şi metode de 

testare, evaluare şi selecţie psihologică a lor  

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca ăn 

echipă tip mozaic 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

8. Aplicaţii - Diferenţe individuale şi metode de 

testare, evaluare şi selecţie psihologică a lor 

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca în 

echipă tip mozaic 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

9. Aplicaţii - Diferenţe individuale şi metode de 

testare, evaluare şi selecţie psihologică a lor  

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca în 

echipă tip mozaic 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

10. Aplicaţii – Informaţia online în evaluarea şi 

selecţia psihologică 

 

 

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca în 

echipă tip mozaic 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

11. Aplicaţii - Evaluarea şi selecţia echipelor de 

muncă 

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca în 

echipă tip mozaic 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

12. Aplicaţii - Evaluarea performanţelor în muncă 

individuale şi de grup 

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca în 

echipă tip mozaic 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 



13. Aplicaţii - Decizia de selecţie profesională 

 

Studiul de caz, 

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca în 

echipă 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 

14. Aplicaţii - Validarea şi evaluarea strategică a 

programelor de evaluare şi a sistemelor de selecţie 

psihologică 

 

exemplul, exerciţiul, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, munca în 

echipă 

Studenţii se vor pregăti 

înainte de seminar 

parcurgând şi lucrările/ 

articolele recomandate. 
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!!! Notă: Pe parcursul lucrărilor practice se va propune bibliografie suplimentară, în funcție de nevoile 

specifice ale grupului de studenți și de temele alese pentru proiecte. Aceasta va fi selectată de către 

grupurile de studenți, validate împreună cu cadrul didactic și pusă la dispoziție prin intermediul 

resurselor disponibile facultăţii. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

▪ Conţinuturile studiate la această disciplină vizează proiectarea şi implementarea metodelor, 

tehnicilor şi instrumentelor ținând cont de specificitatea contextului securităţii naţionale şi private. 

Alături de conținuturi, metodele de formare și de evaluare contribuie la pregătirea viitorilor 

profesioniști conform aşteptărilor reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

ale angajatorilor în domeniu. 

▪ De-asemenea, conținuturile disciplinei sunt compatibile cu recomandările asociațiilor profesionale la 

nivel internaţional (APA, ICT, SIOP) şi european (EAWOP și EFPA). 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Modul de analiză, sinteză  

şi integrare a informației  

teoretice 

Evaluare finală: examen  

oral 

50% 

10.5 Seminar/laborator Modul de analiză, sinteză  

şi transfer a cunoştințelor  

teoretice în aplicații  

practice 

Evaluare finală: Proiect 

realizat în diadă 

Evaluare pe parcurs 

30% 

 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

▪ Prezenţa la seminarii - minim 75%  

▪ Condiţiile simultane pentru promovarea examenului la cursul Evaluare şi selecţie psihologică în 

domeniul securităţii naţionale şi private sunt:  

➢ Minim 50% din punctajul aferent examenului final oral pentru temele de curs.  

➢ Minim 50% din punctajul aferent evaluării la seminar (punctaj reunit: evaluare pe parcurs 

şi finală)  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

25.09.2020           Lect. Univ. dr. Claudia Rus                    Lect. univ. dr. Claudia Rus 

                                                  

          Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

25.09.2020                                       


