Universitatea Transilvania din Brașov – Programe de studii de master
PSIHOLOGIA MUNCII, ORGANIZATIONALĂ ȘI RESURSE UMANE
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de master: Psihologie
admitere-pse@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Psihologie și Științele Educației
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învățământ: Invăţământ cu frecvență
Coordonator program de studii: Prof. univ. dr. Marcela Rodica LUCA, marcela.luca@unitbv.ro
Competențe și abilități dobândite:
Competențe profesionale
 Operarea cu concepte fundamentale și avansate în domeniul psihologiei muncii și
organizaționale.
 Evaluarea psihologică, evaluarea performanței în muncă și consultanță pentru gestionarea
resurselor umane în organizații.
 Diagnoza, elaborarea și implementarea de programe de intervenție organizațională.
 Analiza și prevenirea fenomenului de inadaptare profesională și optimizarea condițiilor de
muncă.
 Realizarea de cercetări asupra comportamentului uman în muncă și în organizații.
 Consiliere/ consultanță pentru carieră/ dezvoltarea abilităților clientului de autogestiune a
carierei.
A. Competențe transversale
 Atitudine responsabilă în abordarea situațiilor-problemă cu grad ridicat de dificultate, din
domeniu și al cercetării științifice, în vederea soluționării eficiente a acestora, cu respectarea
principiilor și a normelor de etică profesională.
 Aplicarea eficientă a principiilor și tehnicilor de relaționare și comunicare, de conducere, la
nivel de grup profesional sau organizațional în condițiile asumării de roluri specifice diferitelor
niveluri ierarhice.
 Autoevaluarea nevoii de formare și dezvoltarea personală și profesională în funcție de
cerințele și dinamica contextului profesional și social.
Scurtă descriere a programului de studii:
Pentru licențiații în psihologie, programul
realizează profesionalizarea în domeniu, în
conformitate cu cerințele de acreditare
profesională ale COPSI Colegiului Psihologilor
din România și cu Standardul European al
profesiei de psiholog – EuroPsy. Pentru alte
specializări, programul constituie o formare
complementară.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenții vor fi pregătiți pentru a lucra ca
specialiști în domeniul resurselor umane, în instituții și firme sau, pentru psihologi, în regim de
liberă practică, dar vor avea și competențe de cercetare.

