Programa
practicii de master la specialitatea “Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice în diferite
tipuri de organizaţii”
Organizaţiile reprezintă una din componentele structurale şi funcţionale esenţiale ale
sistemelor sociale, prin care se asigură racordarea intereselor sociale generale cu cele ale
diferitelor tipuri de grupuri şi persoane. Organizaţia este un sistem care are nevoie de intervenţii
psihologice pentru a mări eficienţa şi calitatea resurselor umane şi, respectiv, optimizarea
procesului de muncă. Specializarea respectivă este determinată de creşterea importanţei acordate
capitalului uman de către companii şi instituţii, fiind axată pe cunoasterea şi investigarea tuturor
tipurilor de comportamente organizaţionale (decizionale, participative, de organizare, de
conducere etc.), inclusiv a fenomenelor psiho-sociale şi psiho-organizaţionale generate de ele
(motivaţie, satisfacţie, conflicte şi negocieri, cultura organizaţională, patologie organizaţională
etc.) care afectează atît eficienţa organizaţională, cît şi pe cea personală. Eficienţa a devenit
parametrul cel mai important în analiza oricărei organizaţii. Aşa cum era firesc, în ultimii ani a
fost reconsiderată importanţa resurselor umane în ecuaţia eficienţei organizaţionale. Trebuiesc
însă specialişti capabili să planifice şi să gestioneze optim resursele umane. Programul practicii
de master a aparut ca răspuns la o astfel de cerinţă nouă societăţii aflată în curs de reformă şi
modernizare. Chiar dacă uneori efectele nu sunt direct vizibile, trebuie să subliniem faptul că,
fără o proiectare şi derulare controlată, la nivel academic, a unui program masteral de acest gen,
optimizarea modului de funcţionare a instituţiilor şi organizaţiilor ar fi rămas doar un deziderat.
Ţinînd cont de aceasta, în formarea profesională a masteranzilor, la specializarea respectivă, o
atenţie deosebită se va acorda pregătirii practice, care se va desfăşura în diferite tipuri de
organizaţii: bănci, agenţii de publicitate, policlinici, spitale, penitenciare, armată, echipe sportive,
centre comerciale, şcoli, etc.
Axîndu-ne pe cererea crescîndă referitor la pregătirea specialiştilor calificaţi în domeniul
resurselor umane, conţinutul practicii va include studierea psihologică a personalului
organizaţiei, inclusiv şi a managerilor de diferit nivel, intervenţia psihologică de grup şi
individual, consilierea psihologică a angajaţilor, ceea ce le va oferi masteranzilor posibilitatea de
a-şi antrena competenţele psihologice de studiere, analiză şi intervenţie.
Realizarea programului practicii permite formarea şi dezvoltarea abilităţilor care sunt
necesare oricarui specialist/practician chemat să investigheze şi apoi să optimizeze fenomene şi
procese psihosociale şi organizaţionale. Se dezvoltă şi exersează abilităţile diagnostice,
investigativ-empirice în conformitate cu modelele metodologice valide oferite la disciplinile
teoretice. De asemenea, sunt exersate abilităţile de proiectare şi coordonare a unor programe
complexe de intervenţie în soluţionarea unor probleme organizaţionale diverse.
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Scopul

acestui program este de a aprofunda cunoştinţele teoretice prin experienţa

practică şi a forma în final psihologi specializaţi în psihologia organizaţiilor.
Din acest scop major se desprind următoarele obiective principale ce trebuie realizate în
cadrul practicii de master:


Aprofundarea teoretică a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul
psihologiei organizaţionale şi a resurselor umane;



Dezvoltarea capacităţilor de iniţiere şi valorificare a unor programe de cercetare
ştiinţifică în interacţiune directă cu mediul organizaţional;



Proiectarea unor intervenţii empirice valide şi adecvate la problemele ce trebuie
soluţionate în mediul organizaţional;



Formarea abilităţilor practice de intervenţie şi suport psihologic în beneficiul
personalului angajat şi al managementului din organizaţiile angajatoare;



Realizarea unui nivel de competenţă în domeniul psihologiei aplicate compatibil cu
programele similare la nivel european.

Cele mai importante direcţii de activitate ale masteranzilor din acest domeniu aplicativ sunt
urmatoarele:
·

Evaluarea şi intervenţia organizaţională;

·

Consilierea şi consultanţa organizaţională;

·

Evaluarea performanţei şi identificarea modalităţilor de creştere a performanţei;

·

Managementul crizei organizaţionale, prevenirea şi depăşirea conflictelor organizaţionale;

·

Selecţia şi evaluarea resurselor umane (teste şi chestionare de evaluare).
În acord cu programa specializării de master Diagnostic şi intervenţii în diferite tipuri

de organizaţii stagiul de practică vizează formarea sau dezvoltarea următoarelor competenţe de
specialitate:


analiza psihologică a muncii;



evaluarea, selecţia şi expertiza psihologică în vederea angajării, autorizării / menţinerii în
funcţie sau la solicitarea instituţiilor abilitate;



evaluarea în scopul avizării psihologice pentru protecţia muncii şi siguranţă;



formarea, orientarea şi repartiţia în muncă după criterii psihologice;



analiza psihologică şi prevenirea incidentelor şi accidentelor de muncă, fluctuaţiei de
personal;



analiza şi prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională;



studierea şi prevenirea stresului ocupaţional, arderii profesionale;



studierea şi evaluarea modalităţilor de îmbunătăţire a adaptării operatorului uman în
activitatea de muncă;
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diagnoza şi intervenţia organizaţională;



consilierea pentru orientare în carieră şi dezvoltare personală;



informarea şi consilierea în vederea recalificării, integrării socio-profesionale;



evaluarea şi consilierea pentru plasarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi;



consilierea în vederea integrării socio-profesionale a categoriilor de persoane
defavorizate;



consultanţa psihologică pentru managementul resurselor umane;



realizarea de studii şi cercetări în vederea îmbunătăţirii performanţelor umane în
activitatea de muncă.
Etapele necesare de realizat pe parcursul practicii:

1. Cunoaşterea specificului organizaţiei şi analiza ei în baza principalelor componente: istoria,
structura, etc. (Observaţia, convorbiri cu managerii de diferite niveluri şi psihologul
organizaţiei sau managerul departamentului Resurse umane, studierea documentaţiei: fişe de
post, dosare personale, etc.) Elaborarea planului individual de activitate în funcţie de
specificul organizaţiei;
2. Descrierea a 3-5 posturi de muncă din organizaţia în care se desfăşoară practica;
3. Elaborarea psihoprofesiogramei acestor posturi de muncă;
4. Depistarea problemelor cu care se confruntă personalul organizaţiei şi cauzalităţii lor. În
acest scop se recomandă studierea următoarelor aspecte:
 Studierea trăsăturilor de personalitate (Chestionar “Tendinţe tipologice”, teste de studiere
a personalităţii: MMPI, 16 PF Cattel, C.Dellinger, H. Eysenck, MBTI, Big 5, etc.)
 Studierea atitudinii faţă de muncă, a motivaţiei şi satisfacţiei în muncă (Chestionar de
diagnosticare a satisfacerii necesităţilor de bază, chestionar “Dominante motivaţionale”,
chestionar “Mentalitatea faţă de muncă”, chestionar “Satisfacţie în muncă”, chestionar
“Onestitate profesională”, etc.)
 Studierea culturii organizaţionale, a relaţiilor interpersonale şi climatului organizaţional
(Chestionar “Climat organizaţional”, testul de diagnosticare a relaţiilor interpersonale
Leary, chestionar “Analiza relaţiei de comunicare”, sociometria, etc.)
 Studierea valorilor (Testul de studiere a valorilor Rokeach)
 Diagnosticarea nivelului de stres şi a modalităţilor de reacţionare în situaţie de stres, a
arderii profesionale
 Studierea stilului de conducere a managerilor de diferit nivel
 Studierea condiţiilor ergonomice la diferite posturi de muncă (securitatea muncii,
ambianţa fizică şi psihică a muncii, incidentele şi accidentele de muncă, etc.)
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5. Prelucrarea şi analiza datelor obţinute (prezentarea generalizată sub formă de tabele, grafice,
diagrame, etc);
6. Evidenţierea tendinţelor şi elaborarea unui profil psihologic al lucrătorului din sfera de
activitate studiată;
7. Elaborarea recomandărilor în vederea sporirii eficienţei întreprinderii studiate;
8. Elaborarea şi aplicarea programei de intervenţie psihologică în funcţie de problemele
identificate (activităţi de informare, şedinţe de consiliere, training-uri axate pe: comunicare şi
relaţii interpersonale, comunicare şi negociere, soluţionarea constructivă a conflictelor de
muncă, comunicarea asertivă, arderea profesională, strategii de control al stresului
organizaţional, teambuilding, etc.);
9. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării practicii. Oformarea
documentaţiei.
Regulamentul de organizare a practicii de master:
1. Documentele ce stau la baza desfăşurării practicii de master sunt:


Planul de învîţămînt pentru studii la specialitatea Diagnostic şi intervenţii în
diferite tipuri de organizaţii, în care este specificat că practica de master se
va desfăşura timp de 4 săptămîni în semestrul III.



Acordul cu organizaţiile unde îşi vor desfăşura masteranzii practica. Pentru o
organizare mai eficientă a practicii de master UPS “I. Creangă” (decanatul
facultăţii) va încheia un acord cu organizaţia respectivă în care se va desfăşura
practica. Pentru aceasta masterandul prezintă către conducerea organizaţiei
unde doreşte să-şi desfăşoare practica un demers din partea facultăţii pentru a
fi acceptat la practică, pentru ca ulterior să fie încheiat un contract de
colaborare între UPS “I. Creangă” şi organizaţia respectivă.



Catedra numeşte la început de an universitar conducătorii de practică, care
dirijează practica şi care sunt responsabili de buna desfăşurare a ei.

2. Documentaţia necesară de prezentat la sfîrşitul practicii:


Agenda practicii



Planul de activitate



Mapa, ce va include testele utulizate, toate procesele verbale, etc.



Raportul detaliat al masterandului privind desfăşurarea practicii (va include
neapărat dificultăţile întîlnite, obiecţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea
programului practicii)



Caracteristica masterandului, eliberată de la locul desfăşurării practicii, în care
va fi indicată nota de apreciere a activităţii desfăşurate de masterand
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3. Obligaţiile masterandului:


Să realizeze programa practicii de master;



Să respecte regulamentul intern de activitate al organizaţiei în care îşi
desfăşoară practica de master;



Să respecte şi să îndeplinească cerinţele şi sarcinile înaintate de conducerea
orgnizaţiei în care îşi desfăşoară practica;



Să se implice în procesul de activitate al organizaţiei, realizînd sarcinile
specifice specialităţii respective;



Să respecte tehnica securităţii şi a protecţiei muncii;



Să se prezinte obligatoriu timp de o lună de zile, 5 zile pe săptămînă în
organizaţia unde-şi desfăşoară practica de master.

4. Evaluarea practicii:
Evaluarea şi aprecierea activităţii desfăşurate în cadrul practicii de master se realizează de
către conducătorul de practică în baza următoarelor criterii:
-

conţinutul şi calitatea documentaţiei prezentate;

-

prezenţa la practică;

-

caracteristica eliberată de organizaţia unde s-a desfăşurat practica de master.
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