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Conţinutul succint al cursului: 

Obiectul, sarcinile şi metodologia psihologiei organizaţionale și managementul resurselor umane. 
Specificul organizaţiilor şi al organizării sociale. 

Schimbare şi dezvoltare organizaţională. 

Cultura organizaţională. 

Comunicarea organizaţională. 

Analiza şi descrierea posturilor. 

Recrutarea şi selecţia resurselor umane. 

Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei angajaţilor. 

Evaluarea performanţelor resurselor umane.  

Motivaţie şi satisfacţie în mediul organizaţional  

Managementul, rezolvarea şi controlul conflictelor. 

Stresul ocupaţional. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va cunoaște 

conceptele și teoriile explicative ale organizării și organizațiilor; va reproduce adecvat noțiunile specifice psihologiei 

organizaționale și managementului resurselor umane; va  analiza strategiile de schimbare și dezvoltare organizațională; va 

analiza și promova politicile de recrutate și selecție a personalului; va promova politicile de motivare a personalului; va  

promova metode de pregătire profesională a  cadrelor; va aplica metode şi tehnici de evaluare și monitorizare a procesului 

de evaluare a cadrelor; va promova modalităţi de implimentare a schimbărilor prin utilizarea unui management creativ; va 

aplica mtode efiviente  în analiza postului; va însuşi şi utiliza metode şi tehnici eficiente de comunicare; va putea utiliza 

metode eficiente de consolidare a culturii organizaționale; va putea elabora elabora un plan de schimbare organizațională; va 

demonstra competențe de analiză a postului de muncă; va putea elabora o fişă a postului de muncă; va aprecia adecvat rolul 

psihologiei organizaţionale în contextul explicării şi transformării mediului societal; va dezvolta și promova uniprogram de 

dezvoltare a abilităților de comunicare asertivă; va dezvolta competențe în domeniul soluţionării problemelor legate de 

motivaţiile, stres sau/şi conflictele de tip organizaţional; va dezvolta și promova competențe vizând crearea şi transformarea 

culturii organizaţionale. 
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