Titlu/ Acronim
Descriere generală

SĂNĂTATE OCUPAȚIONALĂ ȘI PERFORMANȚA RESURSEI
UMANE / SOPRU
Misiunea principală a acestui program de masterat este formarea viitorilor
practicieni și cadre universitare specializate în psihologia sănătății
ocupaționale, la cele mai înalte standarde științifice și profesionale.
Principalele obiective sunt:
• asigurarea accesului la cunoștințe specializate pe probleme legate de
psihologia sănătății ocupaționale și psihologia muncii și organizaționale
• furnizarea cadrului de formare de bază în domeniul psihologiei sănătății
ocupaționale și al psihologiei muncii și organizaționale
• dobândirea, de către studenți, a cunoașterii resurselor bibliografice, a
autorilor relevanți în domeniu, a publicațiilor și lucrărilor prezentate în cadrul
celor mai importante evenimente științifice axate pe problema psihologiei
sănătății muncii și a psihologiei muncii și organizaționale
• stabilirea și / sau consolidarea unui model de integrare a cunoștințelor și
dialog între specialiști în diverse domenii ale psihologiei aplicate
• dezvoltarea identității profesionale a psihologilor în domeniul resurselor
umane
• consolidarea numărului de profesioniști activi în domeniul psihologiei
sănătății ocupaționale și psihologiei muncii și organizaționale

Admitere

Mai multe detalii cu privire la admiterea în cadrul acestui program pot fi
regăsite la adresa:
http://occupationalhealth.ro/index.php/admitere/

Cursuri

Enumerare
cursuri:
http://occupationalhealth.ro/index.php/despreprogramul-de-master/planul-de-invatamant/

Profesori

Conf. Univ. Dr. Andrei Ion
Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu
Conf. Univ. Dr. Ioana Podina
Prof. Univ. Dr. Eugen Avram
Assessment and Individual Differences Lab

Parteneri
Perspective în carieră/
Debuşee profesionale

Oportunitățile profesionale ale absolvenţilor acestei specializări sunt
multiple şi diverse; acestea includ instituţii precum:
 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 psihologia
muncii și 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.
 ONG-uri care derulează programe și intervenții social-comunitare.

Testimoniale
absolvenți
)

Testimonial
coordonator de
program

 Cabinete individuale de psihologie sau alte forme de exercitare a profesiei
de psiholog cu drept de liberă practică.
„Sunt recunoscătoare acestui program masteral, care mi-a dezvoltat
competențele în materie de statistică, metodologia cercetării și evaluare
psihologică și, totodată, m-a făcut să îmi pun permanent întrebări, să trec
informația prin filtrul metodei științifice, îmbunătățindu-mi astfel abilitățile
de gândire critică. În plus, acest masterat are și avantajul de a avea o puternică
aplicabilitate a informației în mediul organizațional, ajutând la creionarea
unor seturi de bune practici în domeniu”.
„În timpul masterului am învățat de la câțiva profesori foarte buni, mă refer
în principal la cursurile de statistică, metodologia cercetării și evaluarea
diferențelor individuale. Toate m-au ajutat mai târziu în diferite proiecte de
cercetare și adaptare de teste psihometrice.”
Din punct de vedere profesional, în cadrul programului, accentul este pus
pe capacitatea masteranzilor de a se dezvolta în direcția consultanței
profesionale. Deși cunoștințele și competențele dezvoltate pe parcursul
programului sunt fără doar și poate utile și în cadrul muncii de cabinet (pentru
aceia dintre studenți care sunt psihologi și care vor să își desfășoare munca
în cadrul unui cabinet de psihologie), accentul este pus pe transformarea
studenților în consultanți, care au capacitatea de a dezvolta, a vinde clienților
și a derula cu succes programe de anvergură în domeniul organizațional.

Pagină de Facebook

Din punct de vedere științific, accentul este pus pe capacitatea
masteranzilor de a-și dezvolta spiritul critic și gândirea științifică. Informația
prezentată este de ultimă oră, cu bibliografie recentă, din reviste științifice de
top și de obicei în limba engleză. Masteratul beneficiază de o bibliotecă
virtuală
comprehensivă,
pe
propriul
său
site
web
(www.occupationalhealth.ro), cu sute de cărți și articole relevante. Lucrarea
de absolvire este o lucrare de cercetare empirică. Masteratul este parte
comună din inițiative ale APIO (Asociația de Psihologie Industrială și
Organizațională) și ale altor asociații de profil. Masteratul este puternic
conectat cu școala doctorală a universității din București pe această rută, a
cercetării științifice de top.
https://www.facebook.com/mastersopru/

Persoană de contact

Coordonatorul programului – andrei.ion@fpse.unibuc.ro

Title/ acronym
Short description

OCCUPATIONAL
HEALTH
AND
HUMAN
RESOURCES
PERFORMANCE
The main mission of this master’s program is to train future Occupational
Health Psychology practitioners and academics, at the highest scientific and
professional standards.
The main objectives are:
•
•
•

•
•
•

Admission

ensuring access to specialized knowledge on issues pertaining to
occupational health psychology and work and organizational
psychology
providing the basic training framework in the field of occupational
health psychology and work and organizational psychology
the acquisition, by students, of knowledge of the bibliographic
resources, of the relevant authors in the field, of the publications and
works presented within the most important scientific events focused
on the issue of occupational health psychology and work and
organizational psychology
establishing and / or consolidating a model of knowledge integration
and dialogue among specialists in various fields of applied
psychology
developing the professional identity of psychologists in the field of
human resources
strengthening the body of professionals active in the area of health
psychology occupational and work and organizational psychology

For more information regarding the admission to this programme, please visit
the following link:
http://occupationalhealth.ro/index.php/admitere/

Courses

List of courses: http://occupationalhealth.ro/index.php/despre-programulde-master/planul-de-invatamant/

Teachers

Associate prof. Ion Andrei
Prof. Iliescu Dragoş
Assistant prof. Podina Ioana
Prof. Avram Eugen
Assessment and Individual Differences Lab

Partners
Career opportunities

The professional opportunities of the graduates of this specialization are
multiple and diverse; these include institutions such as:
 Organizations from the state environment, civilian or military, within the
departments of
HR.

Graduates’
testimonials

Coordinator’s
testimonial

Facebook page
Website
Contact person

 Organizations from the private sector, within the human resources
departments.
 Companies that provide consulting services in human resources and work
psychology and organizational psychology.
 Individual psychology practice offices and laboratories for psychological
evaluation and testing.
 Companies that provide human behavior research and general research
services.
 Government organizations and NGOs concerned with integration,
employment and reskilling of workforce.
 NGOs that run social and community programs and interventions.
 Individual psychology practice offices or other forms of exercising the
profession of psychologist with the right to free practice.
"I am grateful to this master's program, which developed my skills in
statistics, research methodology and psychological evaluation and, at the
same time, made me constantly ask questions, to pass the information
through the filter of the scientific method, thus improving my thinking skills.
criticism. In addition, this master's degree also has the advantage of having a
strong applicability of information in the organizational environment,
helping to draw sets of good practices in the field.”
“During the master's degree I learned from some very good teachers, I am
mainly referring to the courses of statistics, research methodology and
evaluation of individual differences. They all helped me later in various
research projects and adaptation of psychometric tests."
From a professional point of view, the program focuses on the ability of
master students to develop into professional consulting specialists. Although
the knowledge and skills developed during the program are certainly useful
in office work (for those students who are psychologists and who want to
work in a private practice psychology office), the emphasis is on
transforming students into consultants, who have the ability to develop, sell
(to individual or organizational clients) and successfully run large-scale
organizational programs.
From a scientific point of view, the emphasis is on the ability of master
students to develop their critical spirit and scientific thinking. The
information presented is state-of-the-art, with a most recent bibliography,
from top scientific journals and usually in English. The master's degree
benefits from a comprehensive virtual library, on its own website
(www.occupationalhealth.ro), with hundreds of relevant books and articles.
The graduation paper is an empirical research paper. The master's degree is
a common part of initiatives of APIO (Association of Industrial and
Organizational Psychology) and other relevant associations. The master's
degree is strongly connected with the doctoral school of the University of
Bucharest on this route, of the top scientific research.
https://www.facebook.com/mastersopru/
http://occupationalhealth.ro/
Programme’s coordinator – andrei.ion@fpse.unibuc.ro

