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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învățământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Sociale 

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Dezvoltarea şi Managementul Resurselor Umane 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Fundamentele sociopsihologice ale 

dezvoltarii resurselor umane 

2.2. Cod disciplină DMRU 104 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. Mihai Pascaru 

2.4. Titularul activităţii de seminar Prof. univ. dr. Mihai Pascaru 

2.5. Anul de 

studiu 
I 2.6. 

Semestrul 
I 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  

3.4. Total ore din 

planul de învățământ 

28 

 

din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator  

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 48 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi  - 

 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - slide-uri, materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

- slide-uri, materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2.1. Identificarea, structurarea și restructurarea claselor de soluţii pentru 

gestiunea optimă a resurselor 

C2.3. Proiectarea de metodologii, proceduri și instrumente în vederea 

susțineriii deciziilor din domeniul dezvoltării resurselor umane 

C2.4. Utilizarea tehnologiilor moderne pentru optimizarea deciziilor specifice 
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dezvoltării și managementului resurselor umane 

C2.5. Construirea de modele, metode și indicatori pentru luarea deciziilor 

C5.1. Identificarea și descrierea conceptelor, teoriilor și metodologiilor 

folosite pentru realizarea cercetării în domeniu 

C5.2. Operaționalizarea noțiunilor cheie și formularea de obiective, strategii și 

ipoteze pentru realizarea de cercetări în domeniu 

C5.4. Elaborarea și aplicarea de criterii de evaluare a rezultatelor cercetărilor 

în domeniu 

C6.1. Identificarea și descrierea conceptelor, metodologiilor și procedurilor 

specifice politicilor, programelor și proiectelor în domeniu 

Competenţe transversale CT2. Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de 

asumare de  roluri specifice în cadrul muncii în echipă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cunoaşterea de către studenţii masteranzi  a principalelor fundamente 

sociopsihologice, teoretice şi metodologice, ale dezvoltării resurselor umane.    

7.2 Obiectivele 

specifice 

- Cunoaşterea de către studenţii masteranzi a principalelor fundamente 

sociopsihologice ale dezvoltării resurselor umane; 

- Cunoaşterea de către studenţii masteranzi a principalelor strategii de 

fundamentare sociopsihologică a  dezvoltării resurselor umane.  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. ore 

Perspectiva sociopsihologică, specificul şi resursele ei Prelegere interactiva 4 

Principalele direcţii de fundamentare a dezvoltării 

resurselor umane 

Prelegere interactiva 2 

Grupuri şi organizaţii Prelegere interactiva 4 

Comportamente prosociale în grupuri şi organizaţii Prelegere interactiva 2 

Comportamentul colectiv  Prelegere interactiva 2 

Valorile şi dinamica lor în grupuri şi organizaţii Prelegere interactiva, Aplicaţii 2 

Performanţa şi decizia în perspectivă psihosociologică Prelegere interactiva, Aplicaţii 4 

Sociopsihologia capitalului social Prelegere interactiva 4 

Strategii metodologice cantitative şi calitative Prelegere interactiva, Aplicaţii 4 

 Total ore 28 

 

8.2. Activităţi de seminar 

Nr. 

crt. 
Tematica 

Metodologie didactică Nr. 

ore 

1.  Atitudinile sociale şi schimbarea atitudinilor 
Conversaţie, problematizare, 

exemplificare 
2 

2.  Stima de sine şi alegerea carierei 
Conversaţie, problematizare, 

exemplificare 
4 

3.  Stresul şi strategiile de coping 
Conversaţie, problematizare, 

exemplificare 
4 

4.  Problematica genului în domeniul resurselor umene Conversaţie, problematizare 2 

5.  Status şi rol Conversaţie, problematizare 2 

6.  Stereotipuri, prejudecăţi şi discriminare Conversaţie, problematizare 4 

7.  Conducerea socială Conversaţie, problematizare 2 

8.  Metode calitative în sociopsihologie Aplicaţii 4 

9.  Metode cantitative în sociopsihologie Aplicaţii 4 

  Total ore 28 
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9. Coroborarea conținuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt corelate cu cerinţele practice ale calificărilor dobândite de către 

masteranzi.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris 50% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Ex Verificare pe 

parcurs 

Evaluare intervenţii 

scrise şi orale 

50% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct. 10.3. 

 

 

Data completării                                                                       

 

Semnătura titularului de curs 

          

 

Semnătura titularului de 

seminar 

                                                                                            

 

Data avizării în departament      

 

Semnătura director de departament 

 

 


