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Rezultatele 

 învățării 

Competențe Finalități de studiu 

C 3. Crearea și 

monitorizarea echipelor  

multidisciplinare în 

corespundere cu 

activitatea organizației;  

dezvoltarea relațiilor 

productive de 

colaborare în cadrul 

echipelor; aplicarea și 

raționalizarea 

instrumentelor de 

motivare a 

participanților acestora 

de cunoaștere: 

• cunoașterea reperelor psihologice ale creativității și 

inteligenței; 

• cunoașterea aspectelor psihologice ale leadership-ului și 

autorității, precum și ale evoluției grupului de muncă. 

de aplicare: 

• aplicarea instrumentelor psihologice de motivare pentru 

performanțe înalte și reușită, inclusiv prin aplicarea unui stil 

de leadership adecvat;  

• aplicarea instrumentelor psihologice de stimulare a 

creativității personalului; 

• diagnosticarea și monitorizarea climatului social-

psihologic al grupului de muncă. 

de integrare: 

• identificarea și aplicarea instrumentelor de intervenție în 

vederea stimulări motivării intrinseci în diverse contexte 

organizaționale și de mediu;  

• propunerea de soluții în vederea stimulării creativității 

grupurilor de muncă și înlăturării obstacolelor și barierelor 

în cala creativității;  

• propunerea direcțiilor de sporire a nivelului de 

inteligență în contextul de mediu existent; 

• identificarea și  aplicarea instrumentelor de intervenție 

în vederea remedierii deficiențelor aferente climatului 

social-psihologic al grupului de muncă;  

• perfecționarea stilului de leadership.  

C 6. Aplicarea 

instrumentelor 

manageriale de 

evaluare a eficacității  și 

eficienței activităților, 

de cunoaștere: 

• cunoașterea aspectelor psihologice ale comunicării cu 

consumatorii; 

• cunoașterea reperelor psihologice ale reușitei în afaceri.  

de aplicare: 
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de identificare și 

mobilizare optimă a 

rezervelor și măsurilor 

de sporire a  eficacității  

și eficienței, inclusiv 

prin crearea și 

raționalizarea structurii 

organizatorice și a 

sistemelor de 

management al calității 

• aplicarea unor instrumente eficace de comunicare cu 

consumatorii; 

• aplicarea strategiilor reușitei. 

de integrare: 

• identificarea și aplicarea instrumentelor psihologice de 

intervenție în vederea stimulării subalternilor pentru reușită 

în diverse contexte organizaționale și de mediu extern;  

• identificarea și aplicarea instrumentelor psihologice de 

influențare a deciziei de cumpărare  a consumatorilor.  

C 7. Identificarea și 

gestionarea 

informațiilor adecvate 

și relevante în vederea 

dezvoltării și extinderii 

activităților de afaceri 

derulate 

de cunoaștere: 

• cunoașterea aspectelor psihologice ale funcționării 

grupurilor de muncă performante. 

de aplicare: 

• aplicarea instrumentelor psihologice de sporire a 

creativității de grup și de orientare spre succes. 

de integrare: 

• identificarea celor mai relevante instrumente de 

intervenție în situațiile critice (risc ambiental, conflicte 

etc.) și aplicarea acestora într-un context concret.  

C 8. Elaborarea și 

coordonarea proiectelor 

aferente administrării 

afacerilor prin 

utilizarea eficientă a 

resurselor 

organizaționale 

 

 

 

de cunoaștere: 

• cunoașterea aspectelor psihologice ale deciziei și 

procesului decizional;  

• cunoașterea reperelor comunicării și ascultării eficace;  

• cunoașterea esenței, simptomelor și cauzelor 

conflictelor. 

de aplicare: 

• aplicarea procedurilor psihologice de  monitorizare a 

procesului decizional;  

• aplicarea strategiilor de comunicare și ascultare eficace;  

aplicarea strategiilor și tehnicilor de soluționare a 

conflictelor de muncă. 

de integrare: 

• aplicarea instrumentelor psihologice de stimulare a 

creativității personalului în procesul decizional, precum și 

de formare a angajamentului asumat pentru risc; 

• transformarea comunicării în instrument relevant pentru 

soluționarea diferitor probleme aferente derulării și 

dezvoltării afacerilor; 

• abordarea creativă a strategiilor de soluționare a 

conflictelor, modelarea unor strategii noi, adecvate pentru 

medii flexibile.     

Conținutul 

disciplinei 

1. Psihologia managementului în afaceri – aspecte introductive 

2. Personalitatea ca obiect și subiect al managementului 

3. Aspecte psihologice ale leadership-ului și autorității 

4. Inteligenta – latura rezolutiv-productivă în activitatea managerială 

5. Creativitatea în activitatea managerială 

6. Aspecte psihologice le managementului grupului de muncă 

7. Psihologia comunicării manageriale 
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8. Aspectele psihologice ale  conflictelor de muncă 

9. Psihologia procesului decizional 

10. Psihologia motivării personalului 

11. Instrumente psihologice ale comunicării cu piața 

12. Psihologia  reușitei în afaceri 

Evaluarea 

rezultatelor 

1. Evaluarea curentă -   se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, 

seminarelor, consultaţiilor, precum și a testărilor realizate conform calendarului 

academic. Ponderea evaluării curente constituie 60 % din nota finală. 

2. Evaluarea finală -  se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul 

instituţional, compus  din 2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit 

de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o altă variantă de test realizat 

prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md).  Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% din 

nota finală la unitatea de curs. 

3. Evaluarea produsului studiului  individual – se efectuează în afara orelor  de contact 

direct: la orele de consultaţie  sau la şedinţele cercului ştiinţific. 
 

La învățământ cu frecvență redusă, ponderea notei semestriale este de 50% și a notei la 

examen de 50%.    

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora și prezenta public un  proiect de raționalizare a managementului 

resurselor umane prin aplicarea instrumentelor psihologice de intervenție. 

Cerințele și termenele de elaborare și prezentare se conțin în curricula disciplinei  la 

capitolul V „Studiul  individual al studentului” (poate fi accesat pe platforma e-

learning www.moodle.usm.md). 
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