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EVALUAREA, FORMAREA
ŞI CONSILIEREA
PSIHOLOGICĂ
Media de admitere:
A PERSONALULUI
60% media examenului de licenţă
40% nota la proba orală - interviu
Cui se adresează
Acest modul de masterat se adresează preponderent
liceniailor în psihologie, știine economice, sociologie și
asistenă socială care doresc să lucreze în posturi asociate
problematicii gestionării resurselor umane și să își dezvolte
competenele profesionale asociate acestui domeniu de
activitate.

Obiectivul masterului
Acest modul de masterat vizează formarea de competene
de evaluare psihologică individuală, de diagnoză
organizaională, de dezvoltare de instrumente de evaluare și
intervenie în context organizaional, de evaluare a
interveniilor psiho-sociale în organizaii, de comunicare a
rezultatelor obinute.
Dezvoltarea acestor competene:
- permite obinerea dreptului de liberă practică în domeniile
psihologia muncii, psihologie organizaională, psihologia
transporturilor și aplicată în servicii;
- facilitează angajarea pe posturi specifice domeniului
managementului resurselor umane.

Facilităţi, burse, oportunităţi în timpul
studiilor, parteneri
În domeniul specializării din programul de masterat avem
semnat un acord ERASMUS cu
- Université Pierre Mendes France de Grenoble
(Departement Psychologie, coordonator Remi Kouabenan
Ph.D.);
- University of Louvain, Department of Psychology, Research
Unit for Emotion, Cognition, and Health (ECSA), Belgia
(coordonator Olivier Luminet, Ph.D.).

Studenii acestui modul au acces gratuit la două platforme de
evaluare standardizată, una destinată evaluării psihologice
individuale (Platforma PsihoProfile, www.psihologi.ro) și alta
destinată diagnozei organizaionale (Sistem ECO,
www.sistemeco.ro).

Actele necesare vor fi indicate la secretariat şi pe website:
http://www.psih.uaic.ro/admitere.htm

Forma de învăţământ: ZI
Durata studiilor: 2 ani

Discipline studiate:
Analiza postului şi a muncii
Metode de cunoaştere a persoanei
Diagnosticul şi negocierea conflictelor
Formarea şi dezvoltarea personalului
Evaluarea psihologică a personalului
Psihologia aplicată în transporturi
Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice
Metode avansate de cercetare
Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării
Evaluarea şi stimularea performanţei profesionale
Consilierea psihologică
Coaching organizaţional
Analiza socio-instituţională
Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii
Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane
Relaţii publice şi promovarea firmei
Practică de specialitate

http://www.psih.uaic.ro/admitere.htm

