Titlu/ Acronim
Descriere
generală

Admitere

Cursuri

PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR ȘI SERVICIILOR
/ PMTS
Formarea psihologilor profesioniști specializați în psihologia muncii și
organizațională, psihologia transporturilor în raport cu cerințele pieței
muncii, ale Colegiului Psihologilor din Romania și ale European
Federation of Psychological Associations (EFPA) dar și a specialiștilor în
Resurse Umane (HR).
Programul de Master a fost lansat în anul 2010, acreditat de ARACIS, și de
către Colegiul Psihologilor din România.
Profesia de psiholog este recunoscută și la nivel european.
Codurile COR:
263404 Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională
263405 Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
263406 Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
Pe lângă acestea se poate lucrași în domeniul resurselor umane datorită
competențelor, cursurilor și laboratoarelor practice studiate: consultant,
referent resurse umane, analist resurse umane etc.
Cursurile, seminarele / laboratoarele duc la acumularea a 120 de credite
(ECTS) şi la obţinerea Diplomei de Masterat: Psihologia
Muncii/organizațională Transporturilor și Serviciilor şi a Suplimentului de
Diplomă care menţionează competenţele obţinute (în limbile
română/engleză).
Mai multe detalii cu privire la admiterea în cadrul acestui program pot fi
regăsite la adresa:
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admiterepsihologie
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admiterepsihologie
Enumerare cursuri:
https://fpse.unibuc.ro/images/planinvatamant/20202021/Master/PMTS%202020-2021.pdf
Analiza muncii şi utilizarea bazelor de date 21E/I62
Modele actuale de abordare în psihologia transporturilor 12E/I53
Formare şi consiliere profesională 21E/I64
Selecţia psihologică a personalului şi tehnica interviului 12C/I55
Personalitate şi profesie 21E/I56
Etică și integritate academică 1V/I37
Evaluarea psihologică a personalului şi metode de cercetare a
performanţelor în muncă 21E/II78
Abordări moderne în cercetare de marketing şi comportamentul
consumatorului 22E/II79
Emoții și comportament în organizații 21E/II610
Diagnoza, intervenție și schimbare organizațională 22E/II711
Practică supervizată
Evaluarea și dezvoltarea competențelor manageriale 21E/I62
Evaluarea performanțelor şi comportamentului în transporturi 21E/I63
Psihologie aplicată în servicii 12E/I64
Abordări moderne ale stresului ocupaţional 11C/I45
Motivare şi recompensă în muncă 21E/I66
Siguranța ocupațională şi prevenirea accidentelor în muncă și în
transporturi 21E/II77
Integrarea profesională a persoanelor cu cerinţe speciale în muncă
21E/II78

Manifestări dezadaptative şi psihopatologice în muncă şi în transporturi
21E/II79
Legislația muncii și deontologie profesională 21E/II710
Practică supervizată 2C/I211
Practică (stagiu pentru elaborarea tezei de disertație)
Profesori

Parteneri

Perspective în
carieră/ Debuşee
profesionale

Testimoniale
absolvenți

Cadre universitare care predau la acest master:
• Profesor Univ. Dr. Romeo Zeno Crețu/Profesor Univ. Dr. Dragoș
Iliescu/Conferențiar Univ. Dr. Georgeta Pânișoară/Conferențiar Univ. Dr.
Violeta Rotărescu/Conferențiar Univ Dr. Mihaela Chraif/Conferențiar
Univ. Dr. Florinda Golu/ Conferențiar Univ. Dr. Raluca Tomșa/Lector
Univ. Dr. Ioana David/ Lector Univ. Dr. Mihai Ciolacu (asociat)
Acreditat CPR Colegiul Psihologilor - Comisia de muncă, transporturi și
servicii
ARACIS ROMANIA
EFPA-în concordanță cu politicile și normele în vigoare
Practica profesională: cabinete psihologice asociate, specializate în
psihologia muncii și organizațională și psihologia transporturilor și
serviciilor
Psihologia transporturilor:
• Absolvenții pot lucra in domeniul psihologie traficului rutier, analizei
cauzalității accidentelor de trafic rutier, naval, feroviar și aerian, cabinete
de testare psihologică, evaluare și avize psihologice, ONG-uri, instituții de
stat și private, societăți comerciale.
Psihologia Muncii, Psihologie Organizațională și Resurse Umane:
• Absolvenții pot lucra în domeniul resurselor umane din diferite organizații
mici, mari și multinaționale ca directori de resurse umane, șefi birou resurse
umane, în selecția personalului, în aplicarea interviului de selecție, în
recrutare, training, dezvoltare organizațională, ca recruter, analist resurse
umane, consultant, firme de recrutare, head-hunting, testare psihologică,
assesment centre etc
Psihologie aplicată în servicii:
• Absolvenții pot lucra drept: psihologi practicieni autonomi, specialiști și
principali
în
psihologia
mediului/enviromentală,
psihologia
consumatorului, reclama și publicitate, turism, sport etc.
Cabinete individuale și colective:
• Absolvenții pot să-și înființeze încă din timpul masterului cabinete, unde
pot profesa mai întâi ca psihologi practicieni în supervizare, apoi conform
normelor CPR - https://www.alegericpr.ro/
“ Urmând programul de studii al masterului Psihologia Muncii
Transporturilor și Serviciilor, am făcut o alegere frumoasă, o alegere
sănătoasă și solidă, întrucât a fost șansa mea de a mă forma ca specialist și
de a-mi dezvolta cariera în domeniul Resurselor Umane. Cunoștințele
dobândite, orele teoretice și practice de specialitate, accesul la ultimele
noutăți științifice din domeniu, pasiunea, dar și devotamentul profesorilor,
relațiile interumane deosebite, sunt doar câteva dintre aspectele care
contează și își spun cuvântul când alegi studii de calitate. Sunt momente
prețioase atunci când, în munca de zi cu zi, identific și conștientizez
impactul pozitiv și contribuția valoroasă pe care le-a adus vieții mele
profesionale absolvirea masterului. Mulțumesc Domnilor Profesori pentru
măiestria și dăruirea lor.” - Cazacu Ludmila, Consultant HR, Quanta
Resurse Umane
„În momentul în care am hotărât să urmez acest program de master,

Psihologia Muncii, Transporturilor și Serviciilor, eram deja angajată în
domeniul HR. Anii de masterat au venit însă ca o completare a ceea ce
făceam în practică. Orele de curs, aplicațiile practice, profesorii implicați și
pasionați m-au ajutat să am o mai buna înțelegere a ceea ce înseamnă
psihologia muncii. Mai mult decât atât, multe dintre informațiile acumulate
au devenit în timp bune practici care stau la baza dezvoltării carierei mele.
Dacă ai ca obiectiv învățarea și dezvoltarea ca profesionist, acest master
este opțiunea potrivită.” - Codreanu Dora-Senior IT Recruiter&Consultant,
RINF

Testimonial
coordonator de
program

Site/ Linkuri
utile

Persoană de
contact

„Masterul specializat în Psihologia Muncii Transporturilor și Serviciilor
mi-a permis să transform potențialul în performanță. Spun asta deoarece în
anii de facultate mi-am înțeles pasiunea pentru HR și pentru că în urma
bursei obținute, de studiu în străinătate, am început o frumoasă carieră în
HR. Mulțumită cunoștințelor dobândite și a oamenilor care mi-au deschis
drumul spre o carieră internațională, astăzi sunt mai mult decât mulțumită
de deciziile făcute și recomand cu încredere cursurile Universității din
București, cursuri a căror valoare e recunoscută dincolo de granițe.” Cristina Ciodaru, Recruitment Specialist EuroEngineering Italia (Adecco
Group)
„În calitate de membru fondator, am investit în organizarea și desfășurarea
acestui masterat toate cunoștințele și capacitățile mele organizatorice,
precum și principiile unei educații bazate pe „well-being” în desfășurarea
activităților. Astfel, masteranzii manifestă spirit participativ și vin cu
plăcere și interes la cursuri și aplicațiile practice. De-a lungul timpului s-au
dezvoltat relații pozitive de colaborare între masteranzi, care s-au perpetuat
și după aboslvirea masterului, aceștia dezvoltându-și societăți civile
profesionale sau ONG-uri împreună.
Absolvenții sunt apreciați pe piața muncii în special în cadrul companiilor
multinaționale, unde au un aport de plus valoare și reprezintă cu stimă
Universitatea din București la nivel național și internațional.
Un punct aparte este reprezentat de participarea masteranzilor acestui
program de studii la conferințe și congrese internaționale și naționale cu
lucrări pe secțiuni, postere și workshopuri, toate acestea fiind realizate prin
eforturi proprii științifice, împreună cu cadre didactice specializate.”
Conf. Univ. Dr. Mihaela Chraif
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/prezentare/28masterat/96-formarea-psihologilor-in-psihologia-muncii-transporturilorsi-serviciilor
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/cifre-de-scolarizaremaster
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admiterepsihologie
Coordonatorul programului:
Conf. Univ. Dr. Mihaela Chraif
mihaela.chraif@fpse.unibuc.ro

Title/ acronym

Work, Transportation and Services Psychology / PMTS

Short
description

Teaching and training the professional psychologists specialized in work and
organizational psychology, transport psychology in relation to the requirements
of the labour market, the Romanian College of Psychologists and the European
Federation of Psychological Associations (EFPA) but also specialists in Human
Resources (HR).
The Master's program was launched in 2010, accredited by ARACIS, and by the
Romanian College of Psychologists.
The profession of psychologist is also recognized at European level.
COR codes:
263404 Psychologist specializing in work and organizational psychology
263405 Psychologist in the speciality of transport psychology
263406 Psychologist specializing in applied psychology in services
In addition, it is possible to work in the field of human resources due to the
skills, courses and practical laboratories studied: consultant, human resources
consultant, human resources analyst, etc.
The courses, seminars / laboratories lead to the accumulation of 120 credits
(ECTS) and to the obtaining of the Master's Degree: Work Psychology /
Organizational of Transport and Services and of the Diploma Supplement
which mentions the acquired competences (in Romanian / English).
For more information regarding the admission to this programme, please visit the
following link:
- link – website (admission)
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admitere-psihologie
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admitere-psihologie
https://fpse.unibuc.ro/images/planinvatamant/20202021/Master/PMTS%202020-2021.pdf
Online courses and the classroom option are taught.
List of courses, link to the programme’s curriculum:
Work analysis and use of databases 21E / I62
Current approaches in transport psychology12E / I53
Vocational training and counseling21E / I64
Psychological selection of staff and interview technique 12C / I55
Personality and profession21E / I56
Ethics and academic integrity1V / I37
Psychological evaluation of staff and research methods of work
performance21E / II78
Modern approaches in marketing research and consumer behavior22E / II79
Emotions and behavior in organizations21E / II610
Diagnosis, intervention and organizational change22E / II711
Supervised practice
Assessment and development of managerial skills21E / I62
Evaluation of transport performance and behavior 21E / I63
Applied psychology in services12E / I64
Modern approaches to occupational stress11C / I45
Motivation and reward in work 21E / I66
Occupational safety and prevention of accidents at work and in transport21E /
II77
Professional integration of people with special needs in work21E / II78
Disadaptive and psychopathological manifestations in work and transport21E /
II79
Labour legislation and professional ethics21E / II710

Admission
Courses

Teachers

Partners

Career
opportunities

Supervised practice 2C / I211
Practice (internship for the elaboration of the dissertation thesis)
Prof. Romeo Zeno Cretu/Prof. Dragoș Iliescu/Assoc.Prof. Georgeta Panișoară/
Assoc.Prof. Violeta Rotarescu/ Assoc.Prof. Mihaela Chraif/ Assoc.Prof.
Florinda Golu// Assoc.Prof. Raluca Tomșa/Senior Lecturer Ioana David/
Lecturer Mihai Ciolacu (asociat)
Accredited CPR College of Psychologists - Work, transport and services
Commission
ARACIS ROMANIA
EFPA-in accordance with policies and regulations
Professional practice: associated psychological offices, specialized in work and
organizational psychology and transport and service psychology
Transport psychology:
• Graduates can work in the field of road traffic psychology, analysis of the
causality of road, naval, railway and air traffic accidents, psychological testing
offices, psychological evaluation and advice, NGOs, state and private
institutions, companies.
Occupational Psychology, Organizational Psychology and Human
Resources:
• Graduates can work in the field of human resources from various small, large
and multinational organizations as human resources managers, heads of human
resources office, in personnel selection, in applying the selection nerve, in
recruitment, training, organizational development, recruiter, human resources
analyst , consultant, recruitment companies, head-hunting, psychological testing,
assessment
centre,
etc.
Applied psychology in services:
• Graduates can work: psychologists, independent practitioners, specialists and
principals in environmental / environmental psychology, consumer psychology,
advertising, tourism, sports etc.

Graduates’
testimonials

Individual
and
collective
offices:
• Graduates can set up offices since their master's degree, where they can first
practice as psychologists practicing in supervision and then continue according
to CPR rules https://www.alegericpr.ro/
“Following the study program of the master's degree in Work and Transport
Psychology, I made a beautiful choice, a healthy and solid choice, as it was my
chance to train as a specialist and to develop my career in the field of Human
Resources. The acquired knowledge, the theoretical and practical specialized
classes, the access to the latest scientific news in the field, the passion, but also
the devotion of the teachers, the special interpersonal relations, are just some of
the aspects that matter and speak for themselves when choosing quality studies.
There are precious moments when in my daily work, I identify and become aware
of the positive impact and the valuable contribution that the graduation of the
master made to my professional life. Thank you to our teachers for their mastery
and dedication." - Cazacu Ludmila, HR Consultant, Quanta Human Resources
"When I decided to follow this master's program" Psychology of Work, Transport
and Services "I was already employed in the field of HR. However, the master's
years came as a complement to what I was doing in practice. The classes, the
practical applications, the involved and passionate teachers helped me to have a
better understanding of what work psychology means. Moreover, much of the

information gained over time has become good practice for my career
development. If your goal is learning and development as a professional, this
master is the right option.”- Codreanu Dora-Senior IT Recruiter & Consultant,
RINF

Coordinator’s
testimonial
(max. 150
words)

"The master's degree in Transport and Services Work Psychology allowed me to
turn my potential into performance. I say this because during my college years I
understood my passion for HR and because after the scholarship obtained abroad
I started a beautiful career in HR. Thanks to the knowledge I gained and the
people who paved the way for an international career, today I am more than happy
with the decisions made and I confidently recommend the courses of the
University of Bucharest, courses whose value is recognized beyond borders. "
- Cristina Ciodaru, Recruitment Specialist EuroEngineering Italia (Adecco
Group) Graduate
“As a founding member, I have invested in the organization and development of
the programs of this master's degree all my organizational knowledge and skills
as well as the principles of an education based on" well-being "in carrying out
activities. Thus, master students show a participatory spirit and come with
pleasure and interest to courses and practical applications. Over time, positive
collaborative relationships have developed between master students that have
been perpetuated after the master's degree, and they have developed professional
civil
societies
or
NGOs
together.
Graduates are appreciated on the labour market, especially in multinational
companies where they bring a valuable contribution and respectfully represent
the University of Bucharest both nationally and internationally.
A special point is represented by the participation of the masters of this study
program at international and national conferences and congresses with works on
sections, posters and workshops, all these being achieved through our own
scientific
efforts
together
with
specialized
teachers.
”
Conf Univ Dr Mihaela Chraif

Site/ Useful
links

https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/prezentare/28-masterat/96formarea-psihologilor-in-psihologia-muncii-transporturilor-si-serviciilor
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/cifre-de-scolarizare-master
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/precizari-admitere-psihologie

Contact person

Programme’s coordinator:
Assoc.Prof. Mihaela Chraif
mihaela.chraif@fpse.unibuc.ro

