FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Drept şi Ştiinţe sociale
de Ştiinţe Sociale
Sociologie
Master
Dezvoltarea și managementul resurselor umane

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

TESTARE ŞI EVALUARE PSIHOLOGICĂ ÎN 2.2. Cod disciplină
DMRU 05
DOMENIUL RESURSELOR UMANE
2.3. Titularul activităţii de curs
Lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ştefana
2.4. Titularul activităţii de seminar
Lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ştefana
2.5. Anul de studiu
2.7. Tipul de evaluare (E/C/VP) C 2.8. Regimul disciplinei (O – Op
I 2.6. Semestrul I
obligatorie, Op – opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe saptamana
din care: 3.2. curs
2
3.4. Total ore din planul de învăţămînt
din care: 3.5. curs
28
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 …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

0
0

3.3. seminar/laborator
3.6. seminar/laborator

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Cunoştinţe de psihologie generală
Competenţe de operare pe calculator (Office, Internet)

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Sala dotata cu videoproiector/tabla

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale












2
28
ore
48
12
10
2
72
28
100
4

Lectura bibliografiei recomandate.
Participarea activă.
Pregătirea şi susţinerea temelor planificate

Explicarea şi interpretarea cadrului conceptual şi metodologic al planificării,
organizării, coordonării şi controlului
Stabilirea de acţiuni, sarcini şi responsabilităţi pentru rezolvarea problemelor specifice
managementului serviciilor sociale şi de sănătate.
Elaborarea şi aplicarea de criterii şi metode de evaluare a activităţilor şi personalului
din serviciile sociale şi de sănătate
Construirea de metode şi indicatori pentru fundamentarea deciziilor specifice
managementului
Alegerea instrumentarului de combatere a problemelor de comunicare într-o
organizaţie
Stabilirea, dezvoltarea şi implementarea de strategii comunicaţionale
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Competenţe transversale





 Analizarea şi evaluarea situaţiilor problematice generate de comunicare ineficientă
 Elaborarea proiectelor de cercetare a serviciilor sociale şi de sănătate
Dezvoltarea strategiilor de muncă organizaţională şi managerială pe baza principiilor,
normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
Dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri
specifice în cadrul muncii în echipă;
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesională asistată atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Disciplina are ca obiectiv fundamental cunoaşterea de către studenţii masteranzi a principalelor
disciplinei
fundamente teoretice şi practice ale testării şi evaluării psihologice aplicate în domeniul
resurselor umane.
7.2 Obiectivele specifice

-

Obiective cognitive
Obiective funcţional-acţionale

-

Obiective de rol
Obiective de dezvoltare
profesională

-

cunoaşterea de către studenţi a principalelor fundamente teoretice ale evaluării şi
testării psihologice
Utilizarea corectă şi în contexte variate a terminologiei specifică metodologiei evaluării
în psihologie;
să elaboreze un raport de evaluare psihologică cu respectarea cerinţelor metodologice şi
a cerinţelor privind redactarea textelor ştiinţifice;
formarea abilităţilor de concepere şi implementare a unei evaluări psihologice în
domeniul resurselor umane.
să selecteze şi să aplice metodele de evaluare specifice diferitelor categorii profesionale
să construiască şi să valideze instrumentele corespunzătoare metodelor de evaluare
psihologică;
însuşirea de către studenţi a unor norme de etică şi deontologie profesională în ceea ce
priveşte evaluarea psihologică.
formarea unui spirit critic care să acompanieze realizarea unei evaluări psihologice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Cadrul conceptual al evaluării psihologice: concepte cheie – examen psihologic,
instrument psihologic, observaţia în examenul psihologic, conduita examinatorului;
procesul decizional în evaluarea psihologică;
2. Metode folosite în evaluarea psihologică: metoda analizei produselor activităţii;
metoda anchetei psihologice;metoda observaţiei, interviul.
3. Metode folosite în evaluarea psihologică: testul psihologic - descriere; calităţi
psihometrice ale testelor psihologice;
4. Metode folosite în evaluarea psihologică: testul psihologic - aspecte conceptuale şi
metodologice ale construcţiei testelor psihologice;
5. Testul psihologic - adaptarea testelor psihologice pe populaţia română;
6. Domenii de utilizare a testelor psihologice: Psihologia industrială/organizaţională evaluarea resurselor umane
7. Finalitatea evaluării psihologice: raportul psihologic; raport psihologic versus raport
de cercetare.
8. Analiza de protocoale;
Tipul de aplicaţie*
1.Seminar
2. Seminar
3. Seminar

Metode de predare
Prelegere interactiva

Nr. ore
1

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva
Prelegere interactiva

1
2

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva

2

Conţinut
Nr. de ore
Explicarea şi aprofundarea unor concepte specifice evaluării psihologice.
1
Aplicaţii practice ale metodelor utilizate în evaluarea psihologică: metoda analizei 2
produselor activităţii; metoda anchetei psihologice; metoda observaţiei; interviul;
Specificul evaluării psihologice a adulţilor în psihologia muncii şi organizaţionale

2

2

4. Seminar
5. Seminar
6. Seminar
7. Seminar
8. Seminar
9. Seminar

Testul psihologic- aplicaţii practice
Interviul – aplicaţii practice
Chestionarul – aplicaţii practice
Evaluarea psihologică a resurselor umane
Întocmirea practică a unui raport de evaluare.
Evidenţierea diferenţelor dintre un raport de evaluare psihologică şi un raport de cercetare
în psihologie.
Analiza de protocoale
Total ore:

2
1
1
1
2

2
14
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale, fiind în acord cu aşteptările comunităţii
specialiştilor din domeniu.
9.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
10.2 metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
Evaluare finala
Examen scris
70%
10.5 Seminar/laborator
Ex Verificare pe parcurs
30%
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea competentelor în:
 Folosirea riguroasă a limbajului de specialitate
 Elaborarea unui raport psihologic
 Elaborarea unui portofoliu cu instrumente şi aplicaţii (rapoarte psihologice) în conformitate cu standardele precizate
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Data completării
______________
Data avizării în Departament
______________

Semnătura titularului de curs
________________________

Semnătura titularului de seminar
______________________ ___
Semnătura Directorului de Departament
___________________ ___
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