FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Psihologie
2
Masteratul de Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate
Organizaţională

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Colaborare şi negociere
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. Univ. Dr. Petru Curşeu
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Prof. Univ. Dr. Petru Curşeu
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E, V
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

2.7 Regimul disciplinei DS

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: …
3.7 Total ore studiu individual
128
3.8 Total ore pe semestru
175
3.9 Numărul de credite
7

1
14
Ore
28
50
50
2
3
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
• Psihologie socială (Licență Sem 3 și 4),
4.1 de curriculum
• Psihologie organizațională (Licență Sem 6).
• Competențe de bază și cunoașterea metodelor de cercetare specifice
4.2 de competenţe
științelor sociale
• Cunoașterea teoriilor fundamentale în Psihologia Organizațională
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•

Sală cu minim 50 locuri, calculator și videoproiector
Sală cu minim 50 locuri, calculator și videoproiector

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
CUNOŞTINŢE
•
•

Înţelegerea teoretică într-o manieră sistemică a negocierii şi colaborării în sisteme sociale
Cunoaşterea sistematică şi descrierea modelelor dinamice si multi-nivelare care abordează
problematica interacţiunilor interpersonale in contextul relaţiilor intra- şi interorganizaţionale
ABILITĂŢI
•

Competenţe transversale

•
•
•
•
•
•

Utilizarea modelelor teoretice dinamice si multi-nivelare care abordează problematica
interacţiunilor interpersonale în vederea proiectării şi implementării intervenţiilor de
optimizare a relaţiilor interpersonale în context organizaţional şi trans-organizaţional.
Utilizarea modelelor teoretice din domeniul negocierii pentru observarea şi interpretarea
dinamicii proceselor de negociere
Executarea sarcinilor profesionale în conformitate cu valorile şi principiile etice în vigoare
Dezvoltarea competenţelor de muncă în echipă prin planificarea şi implementarea
activităților din cadrul grupurilor sociale restrânse
Evaluarea permanentă a propriei nevoi de formare continuă în vederea adaptării
competenţelor profesionale la cerinţele în schimbare ale contextului socio-organizaţional
(dezvoltarea ca scientist-practitioner)
Cultivarea responsabilităţii personale în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională în
domeniu
Manifestarea unei atitudini responsabile privind proiectarea şi desfăşurarea cercetării în
domeniu

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

•

7.2 Obiectivele specifice

Înţelegerea modelelor dinamice si multi-nivelare care abordează

problematica interacţiunilor interpersonale in contextul relaţiilor intraşi inter-organizaţionale precum şi utilizarea lor în explicarea proceselor de
•
•
•

negociere şi colaborare
Înţelegerea negocierii diadice
Înţelegerea negocierii şi colaborării în grupurile sociale restrânse
Înţelegerea negocierii şi colaborării în sisteme sociale trans-organizaţionale

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Negociere şi colaborare – o abordare sistemică
Dinamica cognitivă şi emoţională în relaţiile
interpersonale
Negociere în diade sociale

Metode de predare
Prelegerea interactivă
Prelegerea interactivă
Prelegerea interactivă

Negociere şi colaborare în grupuri sociale restrânse

Prelegerea interactivă

Negociere şi colaborare inter-group

Prelegerea interactivă

Negocierea în relaţiile interorganizaţionale

Prelegerea interactivă

Framing şi re-framing în negociere

Prelegerea interactivă

Aspecte culturale în dinamica negocierii

Prelegerea interactivă

Observaţii

Diferenţe de gen in dinamica negocierii şi colaborării

Prelegerea interactivă

Relaţii de putere în negociere

Prelegerea interactivă

Încredere şi securitate psihologică în negociere şi
colaborare
Principii etice în negociere

Prelegerea interactivă

Decizii privind sustenabilitatea – între conflict și
negociere
Sumar si concluzii – dinamica multi-nivelară a
negocierii şi colaborării

Prelegerea interactivă

8.2 Seminar / laborator
Introducere în negociere

Metode de predare
Prezentare video şi
discuţie
Prezentare video şi
discuţie
Joc de rol, analiza
Joc de rol, analiza
Joc de rol, analiza
Exerciţiu practic
Exerciţiu practic
Exerciţiu practic
Studiu de caz

Identificarea dinamicii emoţionale în cadrul relaţiilor
de colaborare şi negociere
Joc de rol în negociere şi colaborare interpersonală 1
Joc de rol în negociere şi colaborare interpersonală 2
Joc de rol în negociere şi colaborare interpersonală 3
Simulare – negociere inter-grup 1
Simulare – negociere inter-grup 2
Simulare – negociere inter-grup 3
Studiu de caz - aspecte culturale în dinamica
negocierii
Studiu de caz - relaţii de putere în negociere
Studiu de caz - principii etice în negociere
Analiza încrederii în relaţiile de negociere
Reflecţie – simulare şi analiză teoretică în înţelegerea
negocierii
Sumar şi concluzii

Prelegerea interactivă

Prelegerea
interactivă, Sinteza
cunoştinţelor
Observaţii

Studiu de caz
Studiu de caz
Descoperire dirijata
Descoperire dirijata
Sinteza cunoştinţelor
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, în scopul
promovării ideii de practician-cercetător, subiectele prezentate în curs au fost discutate cu foști studenți,
actual angajați în diferite domenii aplicative ale psihologiei.
Conținuturile disciplinei sunt compatibile cu recomandările asociațiilor profesionale la nivel european
(EAWOP și EFPA) cu privire la acordarea dreptului de liberă practică în Psihologia muncii și
organizațională în Europa.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
60%
40%

10.4 Curs
Proiect aplicativ
Susţinere proiect
10.5 Seminar/laborator
Studiu de caz
Prezentare studiu de caz
10.6 Standard minim de performanţă
Condiţiile pentru promovarea examenului la Colaborare şi negociere sunt:
- Promovarea prezentării proiectului şi a studiului de caz (minim 4,5 puncte pe o scală de la 1 la 10)
- Nota finală de promovare (punctaj reunit: proiect şi studiu de caz) depășește 4,5 pe o scală de la 1 la
10)
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

19.09.2017
Data avizării în departament

...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

