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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea De Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 
Program de master: Managementul resurselor umane (Mp) 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina: PSIHOLOGIA ȘI SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIONALĂ 

Responsabil de disciplină/modul: Natalia Cojacaru, dr., conf univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.A.07 180 30 30  120 5 Română 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C.1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor managementului 

resurselor umane performant 

 utilizarea teoriilor de bază din domeniul psihologiei 

organizaționale în vederea explicării unor  fenomene și 

procese în mediul organizațional;  

 cunoașterea principalelor perspective teoretice de analiză 
psihosocială a organizației; 

C2. Cercetarea mediului intern a 

organizației și integrarea 

cunoștințelor în soluționarea 

problemelor din sfera resurselor 

umane 

 înțelegerea importanței cunoașterii psihologice în vederea 

soluționării unor probleme  organizaționale cu implicații 

asupra comportamentului angajaților la locul de muncă;  

 investigarea psihosocială a unor fenomene și procese în mediul 

organizațional (dinamica  grupurilor în organizații, activitatea 

echipelor de muncă, riscurile psihosociale ș.a.);  

 aplicarea sistemică a cunoștințelor acumulate la diverse 
discipline din cadrul programului de  masterat în vederea 
înțelegerii complexe a fenomenelor și proceselor în mediul 
organizational; 

C3. Iniţierea şi dezvoltarea 

resurselor umane în baza 

elaborării planului de personal și 

efectuarea studiului de fezabilitate 

 familiarizarea cu specificul activității în echipă în cadrul 

organizațiilor;  

 cunoașterea factorilor psihosociali cu efecte mobilizatoare 

și/sau inhibitoare asupra implicării  în muncă, a performanței 

individuale și colective la locul de muncă; 

 

C4. Organizarea și 

gestionarea activităților 

resurselor umane 

conform legilor și normelor 

stabilite, prin integrarea surselor 

de informații în contexte  noi și 

necunoscute 

 colaborarea cu diferite categorii de actori organizaționali, 
inclusiv cu psihologi  organizaționali, în vederea rezolvării 

unor situații-problemă cu implicații psihosociale asupra  

comportamentului angajaților la locul de muncă. 

C5. Asigurarea performanțelor 

strategice în baza comunicării 

eficiente în cadrul echipei, 

inclusiv prin utilizarea 

tehnologiilor informaționale 

 analiza psihosocială a variabilelor cu efecte mobilizatoare 

și/sau inhibitoare asupra implicării  în muncă, a performanței 

individuale și colective la locul de muncă;  

 proiectarea unor acțiuni de motivare alternativă în vederea 

stimulării motivaţiei şi a  performanţelor individuale şi 

colective la diferite etape ale carierei profesionale;  

 evaluarea și monitorizarea efectelor produse de acțiunile de 

motivare alternativă asupra stării  de bine a angajaților și a 

performanței la locul de muncă;. 
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C6. Gestionarea și promovarea 

schimbărilor prin implicarea 

resurselor umane într-un mediu 

complex și turbulent 

 cunoașterea factorilor de ordin psihosocial cu implicații în 

situații de criză organizațională și  în procesul schimbării și 

dezvoltării organizational;  

 evaluarea psihosocială a avantajelor, riscurilor și formelor de 

rezistență pe care le comportă  implementarea unor programe 

de schimbare și dezvoltăre organizational;  

 proiectarea unor acțiuni în vederea reducerii riscurilor și 
rezistențelor psihosociale în  implementarea unor programe 
de schimbare și dezvoltăre organizational;. 

C8. Cunoașterea și aplicarea 

normelor etice, profesionale și 

sociale în activitatea diferitor 

niveluri ierarhice ale organizației 

 cunoașterea aspectelor etice și profesionale privind 

implementarea unor proceduri de  evaluare și diagnostic 

psihologic în organizații;  

 utilizarea eficientă și în limitele competențelor profesionale a 

instrumentelor de investigare și  evaluare psihologică;  

 aplicarea cunoașterii din domeniul psihologiei 
organizaționale în vederea optimizării  cominicării la diferite 
niveluri ierarhice și a activității profesionale în sens general; 

Conținutul 

disciplinei 

1. Incursiuni în studiul psihologiei organizaționale.  Repere în analiza psihosocială a organizației 
2. Dinamica grupurilor și a echipelor în organizații 
3. Fenomene inhibitoare în cadrul activităților de grup 
4. Suportul organizațional și comportamentul  angajaților (angajamentul de rol, loialitatea  organizațională și 

implicarea în muncă) 
5. Aspecte psihosociale ale crizelor organizaționale 
6. Aspecte psihosociale ale schimbării organizaționale.  Rezistența la schimbare 
7. Strategii de motivare în mediul organizațional 
8. Riscuri psihosociale în organizații 
9. Patologii organizaționale 
10. Forme și strategii de influență în mediul organizațional. Fenomenul conducerii 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 
Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual 

Aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 
Studenții vor  oferi descrierea detaliată a situaţiei propusă pentru analiză, actorii sociali implicaţi în 

interacţiunea propriu-zisă, caracteristici psihologice ale acestora şi poziţia ocupată în relaţia cu celălalt.   

  Studiu de caz Nr 1 „Strategii de motivare alternativă în câmpul organizaţional”. 

  Studiu de caz Nr 2 „Schimbarea organizațională. Rezistența la schimbare” 
”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 
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