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I. PREAMBUL 

 

Masterul de Psihologia muncii, organizațională și a transporturilor este conceput astfel încât să 

asigure: 

✓ îmbinarea potrivită dintre specialiști din mediu universitar (cu experiență practică, 

vizibilitate științifică națională / internațională) și practicieni (cu experiență în organizații 

multinaționale / cabinete psihologice); 

✓ centrarea pe dezvoltarea competențelor prevăzute de Colegiul Psihologilor din România 

pentru specialitățile: psihologia muncii și organizațională și psihologia aplicată în 

transporturi; 

✓ este avizat de Colegiul Psihologilor din Romania;  

✓ accesul în cabinete psihologice pentru a efectua practica de specialitate în domeniul 

psihologiei muncii și a psihologiei transporturilor; 

✓ formarea expertizei in domeniul resurselor umane şi posibilitatea de a desfăşura 

internship-uri în companii multinaţionale şi de a se implica în programe de voluntariat; 

✓ iniţierea în activitatea de consultanţă organizaţională, axată pe formarea formatorilor şi 

diagnoză organizaţională; 

✓ accentul pus pe cercetare și pe standardele de bună practică, promovând principiul 

„scientist-practitioner”; 

✓ dezvoltarea unor competențe particulare menite să ofere avantaje competitive pe piața 

muncii (ex. utilizarea tehnologiei Web 2.0, zona de administrare a capitalului uman etc.) 

 

 

II. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE 

 

Obiectivele şi profilul de competențe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa 

muncii și cu cadrul național al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos și detaliat în fișele 
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 disciplinelor din planul de învățământ. 

Obiectivul general al programului de studii 

Prin studiile de masterat în Psihologia muncii, organizaționale și a transporturilor ne propunem 

să acoperim cerințele ARACIS cât și ale Colegiului Psihologilor din România în domeniul 

psihologiei muncii, organizaționale și a transporturilor.  

Obiective specifice: 

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor specifice psihologiei 

muncii, organizaționale și a transporturilor (C1.1)/D 

- Elaborarea de interpretări psihologice ale comportamentului şi ale proceselor mentale la 

diferite niveluri (C1.5)/R 

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, metodelor şi 

instrumentelor specifice evaluării psihologice (individuale şi de grup) (C4.1)/P 

- Explicarea modalităţilor de interpretare a rezultatelor unei examinări psihologice şi 

intervenţii psihologice specializate (C4.2)/R 

- Elaborarea strategiilor de intervenţie în vederea rezolvării problemelor grupului ţintă 

(C5.3)/R 

- Interpretarea rolului comunicării în activitatea profesională şi explicarea diferitelor tipuri 

şi metode de comunicare (C6.2)/R 

- Aplicarea principiilor comunicării eficiente în intervenţia psihologică cu scopul stabilirii 

unui contact eficient şi adecvat particularităţilor beneficiarului (C6.3)/R 

- Construirea unei relaţii de comunicare adaptată caracteristicilor psihologice şi nevoilor 

beneficiarului (C6.5)/R 

- Realizarea sub supervizare a unor evaluări și intervenții în domeniul psihologiei muncii, 

organizaționale și a transporturilor; 

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS) 

C1. Operarea cu concepte fundamentale domeniului psihologiei muncii, organizaționale și a 

transporturilor; 

C2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologia muncii, organizaționale și a 

transporturilor; 

C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologia muncii, 

organizaționale și a transporturilor; 

C4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației; 
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 C5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice; 

C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei muncii, 

organizaționale și a transporturilor. 

 

III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂT

• Nivel II Program Master  

•  Durata studiilor:  

- 2 ani 

- 120 de credite  

• Forma: ZI,  Acreditat ARACIS și 

avizat profesional CPR  

• Cifra de școlarizare, promoția 2018 – 

2020:   

- 60 de locuri (budget: 

19; taxă: 41) 

• Număr total credite obligatorii: 120 

ECTS 

• Durata unui semestru de activitate 

didactică: 14 săptămâni 

• Număr de ore/săptămână: 14 

• Număr de ore didactice pe întregul 

ciclu al studiilor: 784 

• Număr de discipline pe semestru: 5-

6 

• Număr minim de credite pe 

semestru: 30 

• Durata practicii pentru elaborarea 

lucrării de disertație: 28 ore 

• Număr de credite pentru promovarea 

lucrării de disertație: 10 ECTS 

• Raportul dintre numărul de ore 

aplicative si cele de curs: 1,15 

• Ponderea examenelor în total 

evaluării finale: 50% 
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BILANŢ GENERAL   I 
(după criteriul conţinutului) 

 
Nr. 
crt. 

Discipline  Total Standard 
ARACIS An 1 An 2  % 

1. DS 4 2 6 27,27% 25-30% 
2. DA 7 9 16 72,72% 60-70% 
 TOTAL 12 11 22 100%  

DS = discipline de sinteză, DA = discipline aprofundate 
 

Raportul dintre disciplinele aprofundate și cele de sinteză este de 72,72%, respectiv 27,27%. 

Menționăm că practica de specialitate reprezintă un total de 126 ore, adică 16,07%, din totalul 

activităților din cei doi ani de masterat. 

 

 

V. EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

Perioada de întocmire a proiectului de dizertație: începând cu penultimul semestru de studii. 

Definitivarea proiectului de dizertație: în ultimul semestru de studii. 

Perioada de susținerea proiectului de disertație: în sesiunea iulie a ultimului an de studii. 

Numărul de credite pentru susținerea proiectului de dizertație: 10 credite (în plus față de cele 120). 

 

 

Director Master PMOT, 

Prof.univ.dr. Delia Virga 
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