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 Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educației
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Psihologia Personalului
2.2 Titularul activităţilor de curs
Asist. Univ. Dr. Cătălina Oţoiu
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Asist. Univ. Dr. Cătălina Oţoiu
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 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
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: participare la studii și cercetări
3.7 Total ore studiu individual
102
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

1
14
ore
30
35
35
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului





5.2 De desfăşurare a



Sală de curs cu minim 60 locuri, videoproiector şi calculator conectat
la Internet
Acces la imprimantă şi echipamente de fotocopiere (pentru tiparirea
materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de caz)
Acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga”)
Sală de seminar dotată cu videoproiector si calculator conectat la

seminarului/laboratorului



Internet
Acces la imprimantă şi echipamente de fotocopiere (pentru tiparirea
materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de caz)
Acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga”)

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Descrierea cadrului teoretic relevant pentru implementarea şi managementul intervenţiilor
de psihologia personalului – C4.1.
 Elaborarea planului de intervenţie adaptat specificului organizaţional asupra relaţiei
angajatului cu activitatea de muncă în diferite contexte – C3.3.
 Aplicarea în contexte organizaţionale specifice a metodelor, tehnicilor și procedurilor de
intervenție specifice analizei muncii, modelării competenţelor, recrutării şi selecţiei
profesionale, evaluării performanţelor şi atitudinilor la locul de muncă – C4.3.
 Adaptarea și îmbunătăţirea modului de implementare a metodelor, tehnicilor sau
procedurilor de intervenție specifice analizei muncii, modelării competenţelor, recrutării şi
selecţiei profesionale, evaluării performanţelor şi atitudinilor la locul de muncă – C4.5.
 Aplicarea procedurilor de evaluare a procesului şi a rezultatelor intervenției specifice
psihologiei personalului prin raportare la indicatori specifici organizaţiei – C5.3.
 Formularea și comunicarea informaţiilor cu caracter profesional într-o manieră adaptată
specificului interlocutorului – C6.3.
 Executarea sarcinilor profesionale în conformitate cu valorile şi principiile etice în vigoare
 Elaborarea unor proiecte de investigare a conceptelor şi fenomenelor din domeniul
psihologiei personalului
 Evaluarea permanentă a propriei nevoi de formare continuă în vederea adaptării
competenţelor profesionale la dinamica mediului social şi utilizarea platformelor de elearning, 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)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

 Învăţarea principalelor teorii și modele științifice ale psihologiei
personalului și utilizarea lor în vederea explicării conceptelor şi
fenomenelor specifice relației dintre persoană și organizație (cum se
formează, se dezvoltă și se încheie aceasta)
În urma parcurgerii acestui curs, studenții vor trebui să:






Să cunoască şi să analizeze critic teoriile, modele ştiinţifice şi datele
empirice din literatura de specialitate pentru explicarea relației dintre
persoană și organizație (cum se formează, se dezvoltă și se încheie
aceasta)
Să demonstreze deprinderi de proiectare a unor demersuri de analiză a
literaturii de specialitate orientate pe relației dintre persoană și
organizație (cum se formează, se dezvoltă și se încheie aceasta)
Să demonstreze şi exerseze deprinderi de proiectare, implementare şi
evaluare a relației dintre persoană și organizație (cum se formează, se
dezvoltă și se încheie aceasta)
Să își dezvolte competențele de cercetare a conceptelor şi fenomenelor
specifice relației dintre individ și organizație



Să abordeze şi să dezvolte sensul etic al cercetării şi al intervenţiilor
psihologice destinate relației dintre persoană și organizație (cum se
formează, se dezvoltă și se încheie aceasta)

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Psihologia personalului - Introducere Prelegerea interactivă, explicaţia
Principalele teme de cercetare în Psihologia
personalului

Observaţii
Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

2. Diferenţe individuale

Prelegerea interactivă,
expunerea, exemplul

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

3. Diferenţe individuale

Prelegerea interactivă, predare
dirijată, demonstraţia

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

4. Analiza muncii

Învățarea în echipă,
problematizarea, dezbaterea,
simularea

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

5. Modelarea competenţelor

Prelegerea interactivă, învăţarea
individuală, predare dirijată,
demonstraţia

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

6. Recrutarea de personal

Prelegerea interactivă, predare
dirijată, demonstraţia, învăţarea
individuală

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

7. Selecţia de personal – Teorii şi perspective

Descoperire dirijată, dezbaterea,
problematizarea

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

8. Selecţia de personal – Metode de selecţie

Învățarea în echipă, descoperire
dirijată, exerciţiul, dezbaterea

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

9. Selecţia de personal – Decizia de selecţie

Prelegerea interactivă,
expunerea, exemplul, exerciţiul

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

10. Reacţiile aplicanţilor faţă de recrutarea şi Învățarea în echipă de tip
mozaic, descoperire dirijată,
selecţia profesională
exerciţiul, dezbaterea

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

11. Domeniul performanţei profesionale – Prelegerea interactivă, învățarea
individuală, dezbaterea
Teorii şi modele

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

12. Domeniul performanţei profesionale – Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată,
Procesul evaluării
problematizarea

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

13. Domeniul performanţei profesionale –
Metode de evaluare

Prelegerea interactivă, învățarea
în echipă, exerciţiul

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

14. Prezentarea şi discutarea proiectelor
elaborate în domeniul Psihologiei
Personalului

Prelegerea interactivă, învățarea
în echipă, exerciţiul

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.
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grupurile de studenți, validate împreună cu cadrul didactic și pusă la dispoziție prin intermediul
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8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
1. Aplicaţii - Psihologia personalului - Prelegere interactivă,
Introducere Principalele teme de cercetare în demonstraţia, descoperire
dirijată, problematizarea
Psihologia personalului

Observaţii
Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

2. Aplicaţii - Diferenţe individuale

Prelegere interactivă,
demonstraţia, descoperire
dirijată, învăţarea în echipă prin
sinergie

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

3. Aplicaţii - Diferenţe individuale

Exemplul, exerciţiul,
descoperire dirijată, învățarea în
echipă prin sinergie

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

4. Aplicaţii - Analiza muncii

Descoperire dirijată, expunerea,
învățarea în echipă,
demonstraţia, exemplul

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

5. Aplicaţii - Modelarea competenţelor

Prelegere interactivă, expunerea, Studenţii se vor pregăti
învățarea în echipă,
înainte de curs parcurgând
demonstraţia, exemplul
şi lucrările/ articolele
recomandate.

6. Aplicaţii - Recrutarea de personal

Exerciţiul, demonstraţia,
problematizarea

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

7. Aplicaţii - Selecţia de personal – Teorii şi Prelegere interactivă,
demonstraţia, descoperire
perspective
dirijată, exemplul

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

8. Aplicaţii - Selecţia de personal – Metode Prelegere interactivă,
demonstraţia, descoperire
de selecţie
dirijată, exemplul, demonstraţia

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele

recomandate.
9. Aplicaţii - Selecţia de personal – Decizia Prelegere interactivă,
descoperire dirijată, analiza de
de selecţie
caz

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

10. Aplicaţii - Reacţiile aplicanţilor faţă de Exemplul, analiza de caz,
învăţarea în echipă de tip
recrutarea şi selecţia profesională
mozaic

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

11. Aplicaţii - Domeniul performanţei Demonstraţia, exemplul,
exerciţiul
profesionale – Teorii şi modele

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

12. Aplicaţii - Domeniul performanţei Analiza de caz, joc de rol,
demonstraţia, exemplul,
profesionale – Procesul evaluării
exerciţiul

Studenţii se vor pregăti
înainte de curs parcurgând
şi lucrările/ articolele
recomandate.

13. Aplicaţii - Domeniul performanţei
profesionale – Metode de evaluare

Prelegere interactivă, învăţarea
Studenţii se vor pregăti
în echipă de tip mozaic şi prin
înainte de curs parcurgând
sinergie, dezbaterea, prezentarea şi lucrările/ articolele
de întrebări
recomandate.

14. Prezentare proiecte

Prelegere interactivă, învăţarea
Studenţii se vor pregăti
în echipă de tip mozaic şi prin
înainte de curs parcurgând
sinergie, dezbaterea, prezentarea şi lucrările/ articolele
de întrebări
recomandate.
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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
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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 de soluţii funcţionale
ținând cont de specificitatea contextului organizațional, alegerea intervențiilor oportune pentru
companie/organizaţie, ca și identificarea riscurilor, oportunităților și a resurselor în vederea
dezvoltării organizaționale. 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 european (EAWOP și EFPA) cu privire la acordarea dreptului de liberă practică în Psihologia
muncii și organizațională în România.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Modul de analiză, sinteză
și integrare și prezentare a
informației teoretice
Modul de analiză, sinteză
și raportare a cunoștințelor
teoretice în aplicații
practice
Inter-evaluări în cadrul
grupului

Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
50%

Predare portofoliu de curs

30%

Evaluări intra-grup

20% Moderează
nota finală pe
proiect în funcție de
efortul individual

10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea unui proiect de revizuire şi integrare a literaturii de specialitate pentru o organizaţie
 Condiţiile pentru promovarea examenului la psihologia personalului sunt:
- Promovarea examenului scris (minim 4.5 puncte pe o scală de la 1 la 10)
- Nota finală de promovare (punctaj reunit: examen scris și nota proiect) depășește 4,5 pe o scală de la
1 la 10)
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2018

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

15.10.2018

…............................

