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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Psihologia muncii se încadrează în grupa disciplinelor, care contribuie la formarea complexă a viitorilor psihologi, în
sensul oferirii unor noţiuni legate de: cunoaşterea factorului uman; motivaţia profesională; integrarea forţei de muncă; stilul de
conducere etc.
Cursul de Psihologia Muncii este un curs fundamental necesar pregătirii profesionale a viitorilor psihologi. El trebuie să
permită studenţilor să funcţioneze activ ca psiholog practician pe o paletă largă de activităţi specifice organizaţiilor. Pe parcursul
cursurilor vor fi achiziţionate cunoştinţe teoretice care să servească drept bază pentru iniţierea unor investigaţii şi aplicaţii specifice
psihologiei muncii, formate deprinderi practice de investigare în mediul organizaţional, vor fi puse bazele în vederea creării
premiselor dezvoltării unor aplicaţii eficiente, fundamentate ştiinţific, pentru oferirea de soluţii pertinente în domeniul
organizaţional.
















Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea şi definirea obiectului de studiu, a sarcinilor, domeniilor psihologiei muncii, relațiile psihologiei muncii cu alte
discipline, elementelor şi proprietăţilor sistemului O-M-M; direcţiile de activitate a psihologului în sfera muncii;
Cunoaşterea mecanismelor psihice organizatoare ale comportamentelor de muncă în diverse forme concrete de manifestare,
precum şi impactul diferiţilor factori asupra acestor mecanisme;
Identificarea cauzelor incidentelor şi accidentelor de munca, stabilirea metodelor de studiere şi prevenire a lor; sa cunoască
particularităţile ambianţei tehnice, fizice şi psihosociale a muncii,
Identificare factorilor ce ridică nivelul de adaptabilitate a omului în muncă, a cauzelor psihologice a comportamentelor
dezadaptative; metodele şi mijloacele de prevenire şi combatere a dezadaptării la diverse posturi de muncă; Studierea
motivaţiei muncii, climatului psihologic în echipele de muncă;
Formarea unor deprinderi practice de investigare în mediul organizaţional;
Studiul şi analiza activităţii de muncă în plan individual şi în plan grupal;
Studiul profesiunilor şi alcătuirea fişei de post;
Elaborarea psihoprofesiogramelor diferitor specialităţi,
Selectarea şi determinarea metodelor şi criteriilor de selecţie profesională, elaborarea strategiei de selecţie profesională la
diferite posturi;
Stabilirea măsurilor de optimizare a sistemului industrial;
Elaborarea recomandărilor de natură psihoergonomică în vederea ridicării eficienţei muncii;
Dobândirea abilităţilor de analiză a rezultatelor investigaţionale;
Evidenţierea şi neutralizarea fenomenelor ce duc la uzura prematură a potenţialului uman (zgomot , substanţe chimice,
iluminarea rea )
Utilizarea optimă a resurselor umane care presupune orientarea , selecţia şi repartizarea profesională bazată pe cunoaşterea
aprofundată a oamenilor şi a specificului profesiunilor







Finalităţi de studii
Să cunoască direcţiile de activitate a psihologului în sfera muncii; mecanismele psihice organizatoare ale
comportamentelor de muncă în diverse forme concrete de manifestare, precum şi impactul diferiţilor factori asupra
acestor mecanisme;
Să identifice cauzele incidentelor şi accidentelor de munca, să stabilească metodele de studiere şi prevenire a lor; sa
cunoască particularităţile ambianţei tehnice, fizice şi psihosociale a muncii,
Să posede unele deprinderi practice de investigare în mediul organizaţional, de analiză a activităţii de muncă în plan
individual şi în plan grupal, de studiere a profesiunilor şi alcătuirea fişei de post;
Să elaboreze psihoprofesiogramelor diferitor specialităţi şi să selecteze metodelor şi criteriile de selecţie profesională, să
elaboreze strategia de selecţie profesională la diferite posturi;
Să stabilească măsurile de optimizare a sistemului industrial şi să elaboreze recomandări de natură psihoergonomică în
vederea ridicării eficienţei muncii.

Precondiții
Însuşirea acestui curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Introducere în psihologie, Psihologia
personalităţii, Psihologia dezvoltării.
Unități de curs
Tema 1. Introducere în psihologia muncii. Noţiuni generale despre psihologia muncii
Tema 2. Sistemul industrial şi activitatea omului. Munca în contextul om-maşină-mediu
Tema 3. Metode şi tehnici de studiu ale activităţii de muncă
Tema 4. Munca în producţia discontinuă şi în procesele continue
Tema 5. Analiza cognitivă a activităţii operatorului uman
Tema 6 Disfuncţii ale sistemelor şi cauzalitatea lor. Evaluarea şi eficienţa activităţii în cadrul sistemului O-M-M
Tema 7. Inadaptarea şi disfuncţionalitatea profesională. Forme şi efecte ale inadaptării. Cauzele manifestărilor de dezadaptare
Tema 8. Optimizarea sistemului industrial. Orientarea şi selecţia profesională. Pregătirea profesională
Tema 9. Motivaţia pentru muncă
Tema 10. Comunicarea organizaţională. Ambianţa tehnică, fizică şi psihosocială a muncii
Strategii de predare și învățare
În cadrul cursului (prelegeri, seminare) sunt utilizate următoarele strategii: expunerea, exemplul demonstrativ, sinteza
cunoştinţelor, descoperire dirijată, clarificare conceptuală, dialogul euristic, rezolvarea de situaţii problematice, dezbaterea,
simulări, activităţi pe microgrupuri, grupuri de discuţii, proiecte de cercetare, brainstormingul.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenților prevede verificarea temelor de acasă, comunicărilor, proiectelor, aprecierea lucrărilor de evaluare
pe parcurs şi evaluarea portofoliilor de semestru.

Nota finală se constituie din următoarele componente:
60% – Evaluările curente compuse din lucrări scrise, răspunsuri orale, participări active la ore și evaluarea
lucrului individual
40% – Testul final
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