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PSIHOLOGIA MANAGERIALĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Ingineria și Management în Industria Ușoară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă). 

4; 
 

7. E 

U – unitate de 
curs de 

orientare 
socio-

umanistică 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 -/30 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Etica și bazele comunicării, management general, teoria economică, 
bazele ingineriei și managementului sistemelor de producție 

Conform competenţelor Identificarea teoriilor și metodelor oportune din discipline studiate 
anterior și utilizarea lor în practica conducerii eficiente 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea 
cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competențe 
cognitive: 

 Cunoaşterea aspectelor psihologice ale managementului,  
 cunoaşterea şi înțelegerea teoriilor și modelelor din domeniul psihologiei manageriale. 

Competențe 
de aplicare: 

 Capacitatea de a aplica teoriile și modelele oportune în situații concrete din domeniul 
psihologiei manageriale, 

 capacitatea de a concepe modalități de diagnoza și intervenție în organizație,  
 capacitatea de a descrie şi a aplica anumite mecanisme decizionale și motivaționale în 

soluționare a unor probleme de conducere. 

http://www.utm.md/
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Competențe 
de analiză și 
predicție: 

 Capacitatea de a analiza utilității și implicațiilor practice ale unor modele teoretice,  
 capacitatea de a argumenta alegerea mecanizmelor decizionale și motivaționale 

implicate în actul de conducere, 
 capacitatea de a analiza problemele curente ale practicii manageriale. 

Competențe 
de 
comunicare: 

 Capacitatea de a explica în limbaj profesional într-o manieră clară şi precisă, oral şi în 
scris, conţinuturile deciziilor primite şi de a descrie principiile rezolvării situațiilor de 
conflict și de criză în colectivul de muncă. 

Competențe 
de învățare: 

 Capacitatea de a formula obiective cognitive şi de a alege căile de atingere a lor, aplicând 
diverse operaţii mentale aşa ca observaţia, comparaţia, generalizarea, analiza şi sinteza, 
inducţia şi deducţia, analogia, modelarea etc. 

 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea teoriilor, metodelor și modelelor conducerii eficiente în aspect psihologic al 
managementului. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă aspectele psihologice ale managementului. 
Să identifice unele modele teoretice pentru soluționarea problemelor relațiilor 
interumane și interacțiune. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a teoriilor și modelelor specifice. 
Să aplice corect teoriile și modelele specifice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul şi metodele psihologiei manageriale contemporane. Scopul şi 
obiectivele cursului.  

2 0,5 

T2. Legile psihologice de conducere de bază.  2 0,5 

T3. Conducerea eficientă: categorii psihologice. Abordarea tradiţională a 
managementului şi criteriilor eficienţei manageriale.  

2 0,5 

T4. Personalitatea managerului: portret psihilogic. Caracteristici social-
biografice a personalităţii managerului. Capacităţile personale a 
managerului. 

2 0,5 

T5. Activitatea managerială ca obiect al analizei psihologice. Structura 
psihologică a activităţii. Particularităţile activităţii manageriale.  

2 0,5 

T6. Formularea obiectivelor şi activitatea managerială. Însemnătatea 
psihologică a formulării obiectivelor. Stabilirea obiectivelor în sistemul 
acţiunilor manageriale. Clasificarea obiectivelor 

2 0,5 

T7. Planificarea şi soluţionarea obiectivelor manageriale: aspecte psihologice. 
Obiective şi soluţii manageriale: analiza psihologică. Planificarea: principiile 
organizării planificării eficiente. 

2 0,5 

T8. Motivaţia şi stimularea muncii: aspecte psihologice. Noţiuni despre motive. 
Motive şi necesităţi. Factorii motivaţionali şi regulatoarele motivaţionale. 
Principii şi metode de organizare motivaţională a muncii 

4 1 

T9. Aspecte psihologice a controlului ca acţiune managerială. Esenţa psihologică 
a controlului managerial. Tipurile controlului. Erorile controlului şi 
consecinţele lui. 

2 0,5 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

T10. Comunicarea şi activitatea managerială: caracteristica psihologică. 
Comunicarea şi managementul. Tipurile comunicării manageriale. Fluxurile 
informaţionale şi particularităţile psihologice 

2 0,5 

T11. Cultura comunicativă a managerului. Deprinderile comunicative şi 
priceperile în activitatea managerială. Barierele comunicative şi căile 
depăşirii acestora. Tipurile necesităţilor şi obiectivelor comunicării. 

2 0,5 

T12. Interacţiunea comunicativă: structura şi tehnica proiectării. Structura 
interacțiunii comunicative. Priceperile formării feed-backului în 
interacţiunea comunicativă. 

2 1 

T13. Conflictul în colectivul industrial: analiza psihologică. Esenţa psihologică a 
conflictului. Tipurile şi variantele conflictului. Clasificarea conflictelor. 
Profilactica conflictelor în colectiv. Rolul conducătorului în profilactica 
conflictelor 

4 1 

Total prelegeri: 30 8 

Tematica seminarelor 

S1. Evoluția psihologiei manageriale 2 - 

S2. Caracteristica teoriilor ale conducerii 2 1 

S3. Particularităţile individuale psihologice ale personalităţii 2 - 

S4. Manager eficient - portretul psihologic 2 1 

S5. Cultura organizatorică a managerului: factorii psihologici 2 1 

S6. Analiza psihologică a soluţiilor administrative 2 - 

S7. Stilul administrativ şi stilul managerial: caracteristici psihologice 2 - 

S8. Motivaţia şi stimularea în sistemul activităţii manageriale 4 1 

S9. Comunicare şi administrare 2 1 

S10. Pishologia tratativelor de afaceri 4 - 

S11. Climatul psihologic în colectiv: aspecte manageriale 2 - 

S12. Conflictul în colectivul industrial: analiza psihologică 4 1 

Total seminare: 30 6 
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Suplimentare 7. Foumies F.F., Psihologia angajaţilor, Bucureşti, Editura Teora, 2001. 
8. Experimente de psihologie organizațională: optimizarea relațiilor la locul de muncă / 

LionelDagot; trad. de Cezar Petrilă. – Iași: Polirom, 2007. – 208 p. 
9. Moraru I., Introducere in psihologia managerială, EDP, Bucureşti, 1995. 
10. Как стать эффективным руководителем / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: ООО 

«Юнайтед Пресс», 2009. 160 с. – (Серия “Классика Harvard Business Review”). 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări curente la seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la examen final. 

 


