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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Formarea și consolidarea echipelor de muncă are drept scop achiziționarea cunoştinţelor privind conceptele
teoretice privind echipele de muncă, regulile de formare, conducere și consolidare etc. Punerea acestor cunoştinţe
fundamentale în practică va permite cursanţilor să adune experienţa necesară pentru această specializare şi să posede o
pregătire profesională calificată în domeniul psihologiei organizaționale. Cursul va contribui la formarea abilităţilor
de aplicare a diverselor tehnici şi metode de intervenţie pentru consolidarea echipei, abilități de conducere
eficientă, acordării sprijinului emoțional și a soluționării conflictelor la nivelul echipelor de muncă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive:
Competențe de cunoaștere și înțelegere a principalelor paradigme contemporane privind formarea și dezvoltarea
echipelor de muncă. Acumularea de cunoştinţe care să le permită studenţilor psihologi să intervină în probleme din
domeniul formării și consolidării echipei. Cunoaşterea obiectivelor şi conţinutului (conceptelor de echipă, grup,
formarea echipei, consolidarea ei).
Competenţe de învăţare:
De a se autocunoaşte şi intercunoaşte prin autoanaliză şi reflecţie.
Competenţe de aplicare şi analiză:
Dobândirea unor competenţe practice privind lucrul în echipă și a abilității de a lucra împreună după o viziune
comună.
Dezvoltarea capacității de a direcţiona împlinirea individuală, prin obiectivele organizaţiei.
Dobândirea competențelor de aplicare a diverselor tehnici şi metode de intervenţie pentru consolidarea echipei de
muncă
Competenţe de comunicare:
De a dezvolta limbajul ştiinţific din domeniul psihologiei, de prezentare coerentă, clară a rezultatelor analizei
diferitor viziuni ştiinţifice şi a rezultatelor cercetărilor, dezvoltarea competenţelor necesare viitorilor specialişti în
elaborarea instrumentelor şi derularea proceselor de grup.
Finalităţi de studii

La finele cursului studentul va fi capabil:
• să cunoască obiectivele și conținutul cursurlui;
• să stabilească legaturi între scopuri și finalităţi, în procesul formării echipelor de muncă;
• să aplice tehnici şi metode de intervenţie pentru consolidarea echipei de muncă;
• să conștientizeze modul de funcționare a echipei;
• să determine elementele conducerii echipei de muncă;
• să fie capabili să elaboreze şi să aplice planul echipei;
• să evalueze eficienţa sprijinului acordat membrilor echipelor de muncă;
• să obțină cunoștințe, deprinderi și abilități necesare lucrului în echipă.
Precondiții
Pentru studierea cursului Formarea și consolidarea echipelor de muncă cursantul trebuie să posede cunoştinţe din
domeniul psihologiei muncii, introducere în psihologia organizațională, psihologiei sociale, psihologiei soluționării
conflictelor.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Definiţii și tipologii ale grupurilor și echipelor de muncă
Tema 2. Formarea echipei de muncă
Tema 3. Conducerea echipelor
Tema 4. Consolidarea echipelor de muncă
Tema 5. Planul echipei.
Tema 6. Sprijinul și conflictele în echipe.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test şi portofoliu. Rezultatele evaluării formative
constituie 60% din cota notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
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