
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Managementul carierei PMR1416 

2.2 Titularul activităţilor de 

curs 

Lect. dr. Oana Negru-Subțirică 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect. dr. Oana Negru-Subțirică 

2.4 Anul de 

studiu 

2 2.5 

Semestrul 

2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen+evaluare 

pe parcurs 

2.7 Regimul 

disciplinei 

obligatorie 

 

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 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 58 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 31 

Pregătire seminarii/laboratoare,teme, referate, portofolii şi eseuri 39 

Tutoriat 2 

Examinări  6 

Alte activităţi: implicare în activități de cercetare 3 

3.7 Total ore studiu individual 139 

3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  

4.2 de competenţe • Competențe de citire și analiză critică a unor materiale științifice 

• Competențe de nivel mediu privind metodologiile utilizate în cercetarea 

psihologică 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 La finalul acestui curs masteranzii vor:   

- înţelege rolul modelelor dezvoltării carierei la vârsta adultă în planificarea unor intervenții de 

management al carierei 

- aplica dinamic componente ale modelelor dezvoltării carierei în funcţie de particularităţile şi 

problemele specifice ale beneficiarilor (indivizi, echipe, organizații) 

- cunoaşte componente specifice în abordarea managementului carierei din perspectiva 

individului versus perspectiva organizației 

- aplica tehnici de management individual al carierei 

- planifica la nivel bazal intervenţii individuale de management al carierei (în contextul consilierii 

individuale sau al unor intervenții organizaționale de management al carierei)  
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- înțelegerea principiilor și a implicațiilor etice ale activităților de consiliere în carieră și 

management al carierei (din perspectiva consilierului în carieră, a consultantului organizațional 

extern și respectiv a consultantului organizațional angajat în departamentul de resurse umane) 

- planificarea de nivel bazal a unor cercetări fundamentale și aplicative (pentru grupele de vârstă 

și tipul de conținuturi) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs/seminar Metode de predare Observaţii 
Aspecte introductive privind managementul carierei la 

vârsta adultă: clarificări conceptuale, concepte cheie, 

particularități pentru contextul din România 

Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Cum citim teoriile dezvoltării carierei pentru a le transfera 

în intervenţii aplicative 
Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Dezvoltarea reprezentărilor legate de muncă: rol în 

intervenții individuale sau organizaționale 
Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

Xerox și hârtie pentru multiplicarea materialelor didactice  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

Xerox și hârtie pentru multiplicarea materialelor didactice 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- dezvoltarea unor abilități și cunoștințe privind managementul carierei la 

vârsta adultă (din perspectiva dezvoltării individuale și a dezvoltării 

organizaționale) 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

- cunoașterea rolului modelelor dezvoltării carierei la vârsta adultă în 

planificarea unor intervenții de management al carierei 

- raportarea componentelor modelelor dezvoltării carierei în funcţie de 

particularităţile şi problemele specifice ale beneficiarilor (indivizi, echipe, 

organizații) 

- familiarizarea cu elemente specifice în abordarea managementului carierei 

din perspectiva individului versus perspectiva organizației  

- cunoașterea unor tehnici de management individual al carierei 

- înțelegerea unor intervenţii individuale de management al carierei (în 

contextul consilierii individuale sau al unor intervenții organizaționale de 

management al carierei) 



descoperire dirijată 
Dezvoltarea carierei în context organizaţional: perspectiva 

individului 
Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Dezvoltarea carierei în context organizaţional: perspectiva 

organizaţiei 
Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Strategii de management al carierei personale Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Intervenţii individuale in dezvoltarea carierei 

 
Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Intervenţii individuale in dezvoltarea carierei. Analiză 

ședințe de consiliere individuală în carieră. 
Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Analiză şedinţe de consiliere individuală în carieră Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Activitate de dezvoltare personală. Prezentări sarcina de 

semestru 
Prelegerea, exemplul 

demonstrativ, 

descoperire dirijată 

 

Prezentări sarcina de semestru exemplul 

demonstrativ 

 

Prezentări sarcina de semestru exemplul 

demonstrativ 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



Analiza şi dezvoltarea cunostinţelor şi competenţelor profesionale integrează atât prevederile Colegiului 

Psihologilor din România (COPSI), cât şi cele ale Asociaţiei Psihologilor Americani (American 

Psychological Association, Divizia 14 – Society for Industrial and Organizational Psychology) și a 

Federației Europene a Asociațiilor de Psihologie (European Federation of Psychologists Associations). 

Secvenţele didactice sunt întărite de studii de caz, rezultate ale cercetărilor extrase atât din literatura de 

specialitate, cât şi din colaborările cu instituţii angajatoare (ex. companii private sau cu capital de stat, 

companii multinaționale) privind dinamica muncii de psiholog în domeniul resurselor umane (privat sau 

public). 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Evaluarea abilităților și a 

cunoștințelor speficice 

dezvoltate prin 

parcurgerea acestei 

materii 

examen scris în sesiune, cu 

toate materialele pe masă  

 

40% 

10.5 Seminar/laborator Realizare sarcinilor de 

semestru, conform 

criteriilor din cerințele 

sarcinilor 

-forma scrisă a sarcinii de 

semestru (20%)  

-prezentarea orală a sarcinii 

(10%) 

30% 

Evaluare pe parcursul 

semestrului, conform 

grilei prezentate la curs  

 

-analiza critică şi 

prezentarea unor materiale 

aplicative/de cercetare în 

cadrul activităţilor didactice 

(20%) 

-interevaluare colegi (10%) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Nota 5, punctaj reunit din activitatea de semestru și nota la examenul scris. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Octombrie 2018  Lect. dr. Oana Negru-Subțirică                         Lect. dr. Oana Negru-Subțirică 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      Prof. dr. Oana Benga  




