Titlu/ Acronim
Descriere generală

Admitere
Cursuri

Psihologie Organizațională și Managementul Resurselor Umane /
POMRU
Misiunea programului POMRU este să formeze specialiști în domeniul
managementului resurselor umane.
Obiectivul fundamental: Programul oferă o bază teoretică și practică
aprofundată, care permite masteranzilor să-și formeze un set de competențe
profesionale necesare psihologului specializat în domeniul psihologiei
organizaționale și a resurselor umane.
Mai multe detalii cu privire la admiterea în cadrul acestui program pot fi
regăsite la adresa:
https://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-licenta/precizari-admiterepsihologie
Metodologia cercetării în psihologia muncii/organizațională
Management organizational
Evaluarea performanței resurselor umane
Managementul talentelor și dezvoltarea carierei
Economie comportamentală în organizații
Practici și tehnici de optimizare la nivel individual și de grup
Patologie și terapie organizațională
Planul de învățământ poate fi descărcat aici:
https://fpse.unibuc.ro/images/planinvatamant/20202021/Master/POMRU%202020-2021.pdf

Profesori

Parteneri
Perspective în carieră/
Debuşee profesionale

Testimonial
coordonator de
program

Prof. dr. Eugen Avram
Prof. dr. Romeo Zeno Crețu
Prof. dr. Elena Druică
Prof. dr. Dragoș Iliescu
Conf. dr. Georgeta Pânișoară
Conf. dr. Violeta Rotărescu
ISRA Center (Wasim Get)
GI Group Staffing Company (Ovidiu Stroescu)
RO Creative Solution (Sorin Faur)
Asolvenții programului pot lucra în:
• Organizații din mediul de stat, civile sau militare, în cadrul
departamentelor de resurse umane.
• Organizații din mediul privat, în cadrul departamentelor de resurse
umane.
• Firme care oferă servicii de consultanță în resurse umane și
psihologie organizațională.
• Cabinete și laboratoare de evaluare și testare psihologică.
• Firme care oferă servicii de cercetare a comportamentului uman și
de cercetare socială.
• Organizații guvernamentale și ONG-uri preocupate de integrarea,
ocuparea și reprofesionalizarea forței de muncă.
La programul POMRU sunt admiși anual cursanți cu variate backgrounduri
universitare mergând de la științe sociale, umaniste, juridice, economice până
la științe inginerești. Pentru unii studenți programul oferă o continuare
firească a studiilor de licență, dar pentru alții acesta oferă șansa reorientării

Persoană de contact

profesionale spre anumite zone vocaționale (training, coaching etc.).
Disciplinele oferite de programul POMRU dezvoltă o paletă largă de
competențe profesionale, fapt ce crește șansele absolvenților de a-și găsi un
loc de muncă corespunzător sau de a-și dezvolta propria afacere în domeniul
recrutare-selecție,
cercetare-optimizare
resurse
umane,
training
organizațional etc. Peste jumătate din cursanții POMRU profesează în
domeniul resurselor umane sau în domenii conexe încă din timpul
programului de master. Nu în ultimul rând, programul POMRU oferă
cursanților o formare metodologică robustă, utilă inițierii unor proiecte de
cercetare care pot fi dezvoltate ulterior în școala doctorală, de cei care își
doresc o astfel de formare.
Prof. dr. Romeo Zeno Creţu (coordonator de program)
zeno.cretu@fpse.unibuc.ro

