
 

                                         ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 
                                                             ORAR     
                                                       Semestrul 1 

  

 ANUL I, Master în Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor  

    

Zi Disciplină (profesor) 
Sala / Cod 
classroom Ora 

Luni 

 
Grupele și echipele de muncă (Ildiko Erdei)**/  
Analiza muncii şi proiectarea fişelor de post (Delia Vîrgă) ** 
 

330 
 

 

18.00-20.30/ 
18.00-21.30 
 

Marți 
Cultură şi interculturalitate organizaţională (Alin Gavreliuc)**/ 
Elemente de diagnostic şi psihologie diferenţială (Irina Macsinga) 
** 

334 
 

17.00-20.00/  
17.00-20.30 

Miercuri 
Metodologia şi standardele de cercetare (Andrei Rusu) seminar 
Metodologia şi standardele de cercetare (Andrei Rusu) curs 

314B 
A33 

 
 

18.00 - 19.30 
19.40- 21.00 

Vineri  Etica cercetarii (Coralia Sulea) **/ 
Online 
5fs3obt 18.00-19.30 

 ** Alternativ, o dată la două săptămâni. Prima disciplină trecută începe în prima săptămână de școală. 

 

 
Deschiderea anului școlar pentru masteranzii de anul I va fi in 5.10.2021, ora 17.00-18.00 in sala 334, UVT 
Cursurile vor începe pe 10  octombrie, cu primele discipline menționate. Daca aveti nelamuriri, va rugam sa va adresati  
profesorilor titulari, tutorilor de an si directorului de program (mai jos sunt adresele). 

  

 

 ANUL II, Master în Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor  

    

Zi Disciplină (profesor) Sală Ora 

Luni 
Formare şi perfecţionare profesională (Ramona Paloş) 
 P03 18.00-21.00 

Marti Analiza accidentelor rutiere și de muncă (Paul Sârbescu) P03 18.00-19.30 

Miercuri 
 

Diagnoză si intervenție organizaţională (Delia Vîrgă) **  
/ Stagiu de practică II (Luca Tisu) ** 
 

330 / 
P13 

18.00-21.00/ 
18.00-19.30 
 

Joi 
Psihologia sănătății ocupaționale  (Coralia Sulea) 
 

334 

17.00-19.30 

Vineri Practica de cercetare (Marius Mateas)* 
329 

17.00-18.30 
* * Din două în două săptămâni / Alternativ; Cursurile anului II vor începe pe 10 octombrie, cu primele discipline.  

* Practica se va realiza in parteneriat cu laboratorul de masuratori biometrice ocupationale din UPT 

(marius.mateas@upt.ro) 

Adrese utile: 

Tutore pentru anul I: conf. univ. dr. Coralia Sulea (coralia.sulea@e-uvt.ro) 

Tutore pentru anul II: conf. univ. dr. Paul Sârbescu (paul.sarbescu@e-uvt.ro) 

 Director program: prof. univ. dr. Delia Virga (delia.virga@e-uvt.ro) 
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