
Denumirea programului de master Psihologia muncii și organizațională

Scurtă descriere a programului
Programul de master a demarat în cadrul USM în anul 2008, fiind dezvoltat în baza bunelor

practici la nivel internațional. Programul este acreditat de către ANACEC (2021). Creșterea
importanței capitalului uman în organizații a determinat și 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, este unul promițător și în plină expansiune. În ultimii ani, interesul organizaţiilor
autohtone de a angaja un psiholog pentru soluționarea diverselor probleme organizaţionale este
din ce în ce mai sporit. Din aceste considerente, programul de masterat „Psihologia muncii și
organizaţională” a fost elaborat ca urmare a cererii de psihologi organizaționali practicieni,
având drept scop pregătirea specialiştilor în acest domeniu.
Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvenţii programului de masterat „Psihologia muncii și organizaţională” pot presta
următoarele tipuri de servicii și activităţi:

 Consultanţă în problemele organizaţiilor şi în afaceri
 Managementul resurselor umane şi administrarea personalului
 Relaţii publice: Absolvenţii programului pot activa în departamente de relaţii publice din

diverse instituţii sociale, participând la realizarea următoarelor activități: crearea şi
promovarea imaginii organizaţiei, comu-nicare în situaţii de criză, promovare, publicitate
şi reclamă, comunicarea cu mass media ș.a.

 Cercetare aplicată în câmpul organizațional și al muncii

Semestrul 1 (30 ECTS)
1. Metodologia cercetării psihologice și statistica aplicată în psihologie (10 ECTS)
2. Aplicații ale programării neurolingvistice (10 ECTS)
3. Psihologia managerială (5 ECTS)
4. Psihologia organizațională (5 ECTS)
Semestrul 2 (30 ECTS)
1. Psihodiagnostic organizațional/ Cercetarea
calitativă în organizații (10 ECTS)
2. Cariera profesională (5 ECTS)
3. Influență socială și comunicare în organizații
(5 ECTS)
4. Psihologia sănătății ocupaționale
(5 ECTS)

Cursuri optionale

Semestrul 3 (30 ECTS)
1. Psihologie economică (5 ECTS)
2. Motivare, recrutare și selecție de personal în
organizaţii (5 ECTS)
3. Analiză şi intervenţii psihosociale în
organizaţii (5 ECTS)
4. Bazele legislației muncii (5 ECTS)
5. Practica de specialitate (10 ECTS)

Cursuri optionale

Semestrul 4 (30 ECTS)
1. Elaborarea tezei de master (30 ECTS) Cursuri optionale

Condiții de accedere:
- diplomă de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii



- minimul curricular (Istoria psihologie, Psihologia proceselor cognitive, Psihologia
afectivității și a proceselor reglatorii, Psihologia personalității și însușirilor de personalitate,
Neuropsihologia)


