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NOTĂ: Anul de studii la USM începe la 1septembrie  

Note: the year of study starts on 1
st
 of September, at MSU 

 

 

 

 

 

Calendarul universitar (în săptămâni) 
    Academic calendar (weeks) 

 

 

 
 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

CONTENTS OF THE CURRICULUM     

 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs 
Name of the course  

 
 

Total 
ore 
The 

total 

number 

of 

hours 

 

Inclusiv 
Including 

 

Numărul de 
ore pe 

săptămână 
Number of 

hours per week 

 

Forma de 
evaluare 

Assessment 

form 

 

Nr. 
credite 

No. of 

credits 

 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucru 
individual 
Individual 

work 

C
u

rs
 

  
 L

ec
tu

re
 

S
em

in
ar

 
S

em
in

a
r 

  

Semestrul I 
1st semester 

F.01.O.01 Metodologia cercetării 

psihologice  

Methodology of research in 

psychology 

150 30 120 1 1 E 5 

F.01.O.02 Statistica aplicată în psihologie 
Apllied statistics in  psychology 

150 45 105 1 2 E 5 

F.01.O.03 Politici şi strategii de 

comunicare 

Communication policies and 

strategies 

300 60 240 2 2 E 10 

S.01.O.04 Psihologia managerială 

Managerial psychology 

150 60 90 2 2 E 5 

S.01.O.05 Psihologia influenţei sociale 

Psychology of social 

influence 

150 45 105 2 1 E 5 

 

Anul de 

studii 

Academic 

Year 

Activităţi didactice 

Didactic Activities 

Sesiuni de examene 

Exams 
Stagii de 

practică 

Practicums 

Vacanţe 

Vacation 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II 
Iarnă 

winter 

Primăvară 

spring 

Vară 

summer 

I 04.09.-16.12. 

(15 
săptămâni) 

(15 weeks) 

30.01.-20.05. 

(15 
săptămâni) 

(15 weeks) 

16.01.-25.01. 

(4 săptămâni) 
(4 weeks) 

22.05.-12.06. 

(4 săptămâni) 
4 weeks) 

- 24.12-09.01 

(2 
săptămâni) 

(3 weeks) 

Paşte/Easter 

(1 
săptămâni) 

(1 week) 

28-06-31.08 

(10 
săptămâni) 

(10 weeks) 

II 10.09.-21. 11 

(10 
săptămâni) 

(10 weeks) 

- Elaborarea 

tezei de 
master 

Writing 
Master’s 

thesis 

16.01.-25.01. 

(4 săptămâni) 
4 weeks) 

- 23.11 – 24.12 

Practica de 
specialitate 

Specialty 
Practicum 

 (5 săptămâni) 

(5 weeks) 
 

24.12-9.01 

(2 
săptămâni) 

(3 weeks) 

17.04-24.04 

Paşte/Easter 
(1 

săptămâni) 
(1 week) 

- 

 



Total 

 

 900 240 660 8 8 4 30 

Semestrul II 
2nd semester 

S.02.O.06 Managementul resurselor 

umane 

Management of human 

resources 

240 60 180 2 2 E 10 

S.02.O.07 Managementul proiectului 

Project management 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.08 Psihologia sănătăţii 

ocupaţionale  

Psychology of occupational 

health 

210 60 150 2 2 E 5 

S.02.A.09 

 

 

 

S.02.A.10 

Strategii de securizare 

psihologică 

Psychological security 

strategies 

Cercetare calitativă 

Qualitative research 

 

 

150 45 105 2 1 E 5 

S.02.O.11 Bazele legislaţiei muncii 
Fundamentals of labour 

legislation 

150 30 120 1 1 E 5 

Total  900 240 660 8 8 5 30 
Semestrul III 
3rd semester 

S.03.O.12 Pragmatica discursivă 
Discoursive pragmatics  

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.13 Evaluarea psihologică a 

personalului 

Psychological evaluation of 

the staff 

 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.14 

 

 

 

S.03.A.15 

Programarea neurolingvistică 

Neuro-linguistic 

programming 

Intervenţie psihologică în 

organizaţii 

Psychological intervention in 

organizations 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.16 

 

S.03.A.17 

Training organizaţional 

Organizational training 

Psihologia aplicată în 

transporturi 

Applied psychology of 

transportation 

150 40 120 2 2 E 5 

S.03.O.18 Practica de specialitate 

Speciality practicum 

300  300   E 10 

Total  900 160 740 8 8 5 30 
Semestrul IV 
4th semester 



 Teza de master 
Masters’s thesis  

900  900   Susţinere 

Defense 

30 

3600 630 2940 24 24 14 120 3600 630 

 

 

 

 
Stagiile de practică 

Practicums  
 

Nr. 

d/o 

No.  

Stagiile de practică 

Practicums  

Sem. 

Semester 

Săptămâni 

Weeks 

Ore 

Hours 

Perioada 

Period of time 

Număr 

de credite 

Number 

of credits 

1. Practica de specialitate 

Speciality practicum 

VI 6 300 Noiembrie-
Decembrie 

November-

December 

10 

 Total    300  10 

 

 

 
 

Forma de evaluare finală a programului de studii 

Final form of curriculum assessment 

Nr. d/o 

 

Forma de evaluare finală 

Final form of assesssment 
Perioada 

Period of time 

1. Susținerea tezei de master 

Thesis defense 

Iunie 

June 
 

 

 

  
Cursuri la liberă alegere  

Free-choice courses  

Denumirea 

unităţii de curs 

Name of the course 

 

Total 

ore 

Total 

hours 

Inclusiv Forma 

de 

evaluare 

Assessm

ent form 

Nr. 

Credi

te 

No. of 

credit

s 

Contact 

direct 

Direct 

contact 

Lucru 

individua

l 

Individua

l work 

Curs 

lectu

re 

Semina

r 

seminar 

Sănătatea 

ocupaţională 

Occupational 

health 

150 45 105 1 2 E 5 

Psihologia 

comunităţii 

Community 

psychology 

150 45 105 1 2 E 5 

 300 70 230 35 35  10 
 

 

 

 

 



PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT  

ALE DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ LA PSIHOLOGIA 

COMUNICĂRII ȘI RESURSELOR UMANE  

Preconditions for Master’s programmes in the professional field “Psychology of Communication and 

Human Resources” 

 

 

Cod 

code 

Modulul / disciplina 

Module/subject 

Tota

l ore 

Tota

l 

hour

s 

Inclusiv 

including 

Numărul de 

ore pe 

săptămână 

No. of hours 

per week 
Forma 

de 

evalua

re 

Form 

of 

assess

ment 

Num

ăr de 

credi

te 

No. 

of 

credi

ts 

Cont

act 

direc

t 

Dire

ct 

cont

act 

Lucr

u 

indi

vi-

dua 

Indi

vidu

al 

work 

C
u
rs

 l
ec

tu
re

 

S
em

in
ar

ii
 

se
m

in
a
rs

 
L

ab
o
ra

to
r 

L
a
b
o
ra

to
ry

 w
o
rk

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

F.01.O.01 Istoria psihologiei 

History of psychology 

180 90 90 3 3  E 6 

F.01.O.02 Psihologia proceselor cognitive 

Psychology of cognitive processes 

180 90 90 3 3  E 6 

F.01.O.03 Psihologia afectivității şi proceselor 

reglatorii  
Psychology of Affection and Regulatory 

Processes 

180 90 90 3 3  E 6 

F.02.O.04 Neuropsihologia 

Neuropsychology 

180 90 90 2 4  E 6 

F.02.O.05 Psihologia personalității și însușirilor 

de personalitate 
Psychology of personality and 

personality traits 

 

180 90 90 3 3  E 6 

Total  900 450 450 14 16  5 30 

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Creșterea importanței capitalului uman în organizații a determinat sporirea interesului față 

de implicarea psihologului în rezolvarea diverselor probleme cu care se confruntă organizația. 

Deşi psihologia organizaţională este un domeniu relativ nou pe piaţa muncii din Republica 

Moldova, interesul organizaţiilor de a angaja un psiholog pentru rezolvarea diverselor probleme 

de ordin psihic cu care se confruntă organizaţia este din ce în ce mai sporit. Psihologul 

organizațional se ocupă de cunoașterea și investigarea tuturor tipurilor de comportamente 

organizationale (decizionale, participative, de organizare, de conducere etc.), inclusiv a 

fenomenelor psihosociale și organizationale generate de ele (motivație, satisfacție, conflicte și 

negocieri, cultură organizatională, patologie organizațională etc.) care afectează atât eficiența 

organizațională, cât și pe cea personală. De asemenea, activitatea psihologului este orientată în 



vederea identificării riscurilor psihosociale și a diminuării efectelor negative produse de acestea 

la locul de muncă, pentru a spori performanțele profesionale și a starea de bine a angajaților. 

Programul de masterat Psihologie organizaţională şi a muncii a fost elaborat ca urmare a 

cererii de psihologi practicieni care să se integreze eficient în diverse structuri sociale și 

organizaționale pentru a îmbunătăţi calitatea utilizării resurselor umane în organizaţii şi instituţii 

sociale. Prin cursurile incluse în acest program se vor oferi masteranzilor fundamente teoretice şi 

aplicative în vederea inserţiei cu succes în câmpul profesional specific diverselor organizații. În 

acest scop, în cadrul cursurilor şi seminarelor vor fi discutate teorii şi studii de caz relevante 

pentru a înţelege cum funcţionează din punct de vedere psihologic o organizaţie, iar în cadrul 

stagiului de practică masteranzii vor desfăşura activităţi de cercetare, training şi consultanţă într-

o organizaţie concretă. Domeniile prioritare în cadrul acestui program de masterat sunt: 

fundamentele teoretice şi metodologice ale psihologiei organizaţionale şi a muncii, strategiile de 

influenţă socială în mediul organizaţional, diagnoza organizaţională, grupurile şi relaţiile 

intergrupuri în mediul organizaţional şi relaţia organizaţie – comunitate. 

Absolvenţii programului de masterat în psihologia muncii şi organizaţională sunt formaţi 

pentru a presta următoarele tipuri de activităţi:  

- Managementul resurselor umane şi administrarea personalului: 

Absolvenţii programului vor putea fi angajaţi în departamentele resurse umane din diferite 

organizaţii, firme, întreprinderi, ONG-uri sau instituţii publice, realizând selecţia 

profesională, evaluarea, pregătirea şi formarea de personal, construirea unor instrumente 

de evaluare a angajaţilor, consultare pentru managementul superior în probleme legate 

de personal (conflicte, crize, negocieri, greve, stres ocupaţional, relaţii interpersonale şi 

organizaţionale, carieră etc.). 

- Relaţii publice: 

Absolvenţii programului vor putea activa în departamentele de relaţii publice din diverse 

instituţii sociale, realizînd următoarele – crearea şi promovarea imaginii organizaţiei, 

comunicare în situaţii de criză, activităţi de promovare, publicitate şi reclamă, 

comunicarea cu mass media. 

- Consultanţă în problemele organizaţiilor şi în afaceri: 

Absolvenţii vor putea activa în calitate de consultanţi privind diagnoza şi intervenţia în 

firme economice, organizaţii şi unităţi industriale, fapt care va facilita organizaţiei să-şi 

investigheze propria experienţă, să-şi conştientizeze problemele permiţându-i astfel să 

reuşească prin ea însăşi. Consultanţa la fel se referă şi la activităţi de cercetare – acţiune, 

studii de caz privind problemele la nivelul relaţiilor profesionale şi colegiale, relaţiilor 

manager – subaltern etc., precum şi modalităţi de crearea a unui climat favorabil de 

muncă. 

- Cercetare aplicată în câmpul muncii: 

Absolvenţii vor putea activa în laboratoare sau instituţii de cercetare, realizând studii 

cantitative şi calitative vizând diverse probleme din domeniul economic, politic şi 

social.  

Finalități de studiu și competențe    

Competențe generale 

1. De cercetare psihosocială şi implementare în activitatea profesională a investigaţiilor 

psihologice cu rezonanţă socială. 

2. De soluţionare individuală şi în echipă a problemelor psihologice din domeniile educaţiei, 

medicinii şi economiei; 

3. De monitorizare a eficienței activităţii de muncă în grupuri și organizații; 

4. De consiliere psihosocială a grupurilor, echipelor de muncă şi organizaţiilor în ansamblu; 

5. De proiectare a programelor de intervenție psihosocială în domeniul organizațional; 

6. De elaborare a conexiunilor interdisciplinare dintre diverse științe sociale și psihologice 

în vederea interpretării sistemice și complexe a fenomenelor sociale și organizaționale. 

Competențe specifice 



1. De investigare psihosocială a climatului organizațional și a culturii organizaționale, a 

calității relațiilor interpersonale dintre diverși actori organizaționali, precum și a 

eficienței strategiilor de influență în cadrul organizațional; 

2. De proiectare a programelor de intervenție în vederea optimizării fenomenelor, proceselor 

și comportamentelor organizaționale; 

3. De elaborare a programelor de selecție/recrutare, motivare și intervenție, training-uri în 

vederea optimizării relațiilor la locul de muncă; 

4. De evaluare psihosocială a eficienței programelor de intervenție, selecție/recrutare și 

motivare organizațională; 

5. De consiliere organizaţională în vederea optimizării fenomenelor, proceselor și 

comportamentelor organizaționale pentru sporirea eficienței la locul de muncă și a stării 

de bine a angajaților în organizații; 

6. De intervenţie organizaţională în vederea formării/întăririi/schimbării comportamentelor 

organizaționale; 

7. De prognoză privind evoluţia demersurilor de intervenție psihosocială prin identificarea 

efectelor pozitive şi/sau negative, a rezistenţelor şi a disfuncţionalităţilor produse ca 

urmare a strategiilor de influenţă socială aplicate în câmpul organizaţional şi în diverse 

contexte culturale, economice şi social-politice; 

8. De conduită profesională în conformitate cu normele etice și deontologice. 

Corelația Finalități de studiu și competențe-curriculum ciclul II (Psihologia muncii și 

organizațională) 

 

Unitate de curs (modul)/Finalitățile 

de studio 

Cod Nr. de 

credite 

ECTS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Metodologia cercetării psihologice  F.01.O.01 5 + +  +    + 

Statistica aplicată în psihologie F.01.O.02 5 + +  +    + 

Psihologia organizaţională F.01.O.03 10 + +  +  + + + 

Psihologie managerială S.01.O.04 5 + + + + + + + + 

Psihologia influenţei sociale S.01.O.05 5 + +  +  + + + 

Psihodiagnostic organizaţional  S.02.O.06 

 

5 + + + +     

Rogramarea neurolingvistica S.02.O.07 

 

10 + + + + + + + + 

Cercetarea calitativă în psihologie  F.02.O.08 5 + +  +   + + 

Strategii de securizare psihologică  S.02.O.09  5  +   + + +  

Cariera profesională  S.02.O.10 5  + +   +   

Psihologie economică S.03.O.11  

 

5  +   + +  + 

Strategii de motivare în mediul 

organizaţional 

Sănătatea ocupaţională 

S.03.A.12  

 

S.03.A.13 

5 + + + + + + + + 

Psihologia succesului 

Analiză şi intervenţii în organizaţii  

S.03.A.14 

S.03.A.15 

5 +  

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Training organizaţional  

Psihologia transporturilor 

S.03.A.16 

S.03.A.17 

  

 

5 + +   + + +  

+  + + +    

        



Practica de specialitate S.04.O.18 10 + + + + + + + + 

Teza de master S.04.O.19 30 + +     + + 

Cursuri la liberă alegere           

Sănătatea ocupaţională   5  +   + +  + 

Psihologia comunităţii  5 + + + +  + + + 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Notă explicativă 
 

Programul de studii universitare de master este orientat pe specificul profesionalizării, în 

sensul dobândirii de competenţe profesionale în domeniul consilierii psihopedagogice a 

persoanelor de diverse categorii de vârstă din perspectiva axiologică creştină, pe de o parte, dar 

şi a predării educaţiei moral-spirituale şi religiei la diferite nivele ale învăţământului 

preuniversitar şi universitar, pe de altă parte.  

Fiind etapa superioară de pregătire şi formare profesională, acest master răspunde, atât 

solicitărilor de aprofundare a cunoştinţelor psihopedagogice a absolvenţilor primului nivel de 

formare profesională universitară, cât şi acelora de creare a unei noi atitudini morale, de asanare 

a vieţii în societatea de cunoaştere a valorilor spirituale autohtone, valori care permit participarea 

la configurarea spaţiului cultural-religios european. 

Organizarea unui master în domeniul educaţiei creştine răspunde dimensiunii axiologice a 

acesteia şi unor cerinţe de ordin politic şi moral la nivel naţional. Profesionalizarea la nivel de 

performanţă superioară a absolvenţilor programului de licenţă presupune adaptarea conţinutului 

procesului didactic la cerinţele procesului Bologna, aprofundarea cunoştinţelor generale de 

pedagogie şi psihologie naţională şi universală cu aplicabilitate practică, studierea şi înţelegerea 

aprofundată a diversităţii patrimoniului spiritual. 

Personalul didactic va fi capabil să asigure o orientare multidirecţională a tinerilor în 

sistemul de învăţământ, într-un demers educaţional global, integrator, realizat cu profesionalism 

şi responsabilitate. 

Printre cele mai importante abilităţi ale consilierului, care se vor dezvolta pe parcursul 

studiilor de master sunt: ascultare activă, observare critică, empatie, răbdare, sensibilitate, 

sprijinirea emoţională a clienţilor şi încurajarea acestora de a-şi exprima trăirile, respect, 

deschidere, toleranţă, flexibilitate, acceptare pozitivă necondiţionată, orientat spre propria 

dezvoltare şi dezvoltarea celorlalţi, prezenţă de spirit şi înţelegerea diversităţii etc. 
 

Finalităţile preconizate pentru Specialitatea Consiliere educaţională şi spirituală 

 

Competenţe generale/generice 



 Cunoaşterea, interpretarea şi aprecierea politicilor educaţionale ale statului; 

 Cunoaşterea legislaţiei în domeniul educaţional şi acordurilor internaţionale la care a 

aderat Republica Moldova; 

 Cunoaşterea şi înţelegerea contextului social, economic, cultural şi politic al 

învăţămîntului şi a funcţionării şi dezvoltării acestuia; 

 Acceptarea, producerea şi valorificarea inovaţiilor/schimbărilor în sistemul de 

învăţământ; 

 Acceptarea şi promovarea valorilor naţionale, europene şi general umane; 

 Comunicarea, inclusiv într-o limbă străină de circulaţie internaţională, şi prin utilizarea 

tehnolgiilor informaţionale şi relaţionarea eficientă în diferite situaţii sociale şi 

profesionale; 

 Proiectarea şi realizarea formării profesionale continue în contextul educaţiei pe 

parcursul întregii vieţi. 

 Cooperarea şi soluţionarea constructivă a conflictelor interpersonale şi instituţionale, a 

situaţiilor problemă în domeniul educaţional. 

Competenţe specifice 

 Cunoaşterea şi înţelegerea problematicii educaţiei creştine 

 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale creştine 

 Consilierea psihopedagogică din perspectiva valorilor creştine 

 Managementul educaţiei creştine în context instituţional 

 Elaborarea de programe şcolare de religie (oficiale şi opţionale) şi de curriculumuri de 

cateheză pentru diferite categorii de vârstă 

 Organizarea activităţilor educative/ didactice religioase, în maniera interdisciplinară 

 Evaluarea manualelor şcolare şi a auxiliarelor didactice din perspectiva axiologiei 

creştine 

 Organizarea şi desfăşurarea de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei creştine. 

 

Unitate de curs (modul) / 

Finalităţile de studiu 

Nr. 

credite 

cod U.C Competenţe specifice 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

Metodologia cercetării în pedagogie 

şi psihologie 

5 F.01.O.01 +   +    + 

Statistica aplicată în în pedagogie şi 

psihologie 

5 F.01.O.02 +   +    + 

Educaţia şi formarea personalităţii 10 F.01.O.03 + + +  + +   

Istoria şi filosofia educaţiei creştine 5 F.01.O.04 +    +  +  

Pedagogia socială 5 S.01.O.05    + + + +  

Teorii psihologice ale personalităţii 10 S.02.O.06  +   + +   

Consilierea familiei: adulţi şi copii 5 S.02.O.07   + +     

Psihodiagnostic educaţional 5 S.02.O.08   + +     

Didactica educaţiei moral-spirituale 5 S.02.O.09 + +  + + + +  

Învăţătura şi morala creştină 5 S.02.O.10 +    + + +  

Modele educaţionale în creştinism 5 S.03.O.011 + +   + + +  

Consiliere educaţională  

Bioetica  

5 S.03.A.012 

S.03.A.013 

  +     + 

Consilierea spiritual-creştină  

Biblia ca text  

Leadership spiritual 

5 S.03.A.014 

S.03.A.015 

S.03.A.016 

+  +     + 



Consiliere în situaţie de criză  

Psihopedagogia comportamentului 

deviant 

5 S.03.A.017 

S.03.A.018 

  +     + 

Practica de specialitate 10 S.03.O.018  + + + + + + + 

Teza de master 30  + + + + + + + + 

 

 

 

 


