DOMENIUL
PSIHOLOGIE
Titlu
Descriere generală

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR
LEADERSHIP ȘI COMPETENȚE MANAGERIALE
Beneficiari. Programul postuniversitar ”Leadership și
competențe manageriale” are ca obiectiv central formarea unui
set de competențe de conducere. Beneficiarii sunt: persoane
angajate în funcții de conducere; candidați pentru funcții de
conducere; psihologi; persoane interesate de îmbogățirea
cunoștințelor și abilităților în aria leadership și competențe
manageriale. Pentru psihologi cursul conferă credite profesionale
- prin sistemul de formare avizat de Colegiul Psihologilor din
Romania.
Organizare. Cursanții vor lucra pe platforma online. Cursanții
vor accesa cu parolă modulele de curs – care cuprind: teorii
relevante în domeniu, aplicații - spețe practice, exerciții, test de
cunoștințe.
Platforma e-learning a Universității Naționale de Apărare ”Carol
I”, permite cursanților să-l acceseze și să-l parcurgă în ritmul
propriu, de oriunde din țară și din lume. Cursanții își pot organiza
activitatea după propriul program.
La finalul unităților de învățare se va completa un test grilă.
Modulele de curs se pot accesa pe parcursul a trei luni, fiind lunar
eșalonate.
Organizarea prelegerilor se va face în weekend după un program
stabilit de traineri cu consultarea cursanților.

Cursuri/Plan de
învățământ

Competențele formate sunt: configurarea profilului psihologic
pentru personalul sau candidații care urmează a ocupa funcții de
conducere, descoperirea resurselor personale pentru dezvoltarea
procesului de conducere, adaptarea stilului de conducere în
funcție de context, abilități cognitive, atitudinale,
comportamentale în activitatea de conducere, identificarea
caracteristicilor psihologice ale liderului de succes, gestionarea
riscului și crizelor, identificarea caracteristicilor leadership-ului
toxic, profilul conducerii etice, utilizarea mecanismelor
psihologiei conducerii în vederea creșterii eficienței
organizaționale, conducerea activității de psihologie.
Introducere în psihologia leadershipului
Leadership - abordări clasice
Leadership - abordări moderne
Leadershipul și managementul echipei
Competențe psiho-manageriale
Conducerea activității de psihologie

Personal didactic –
curs* și seminar

Parteneri
Perspective în
carieră/
Debușee
profesionale

Persoane de contact

Prof. univ. dr. Eugen AVRAM*
Conf. asoc. dr. Cristian DOBRE*
Prof. asoc. dr. Radu CĂTĂLIN
Prof. asoc. drd. Ștefănel ROȘCAN
Prof. asoc. ing. Simona HERȚANU
Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior vor putea ocupa
funcții, inclusiv de conducere, conform competențelor dobândite,
în structurile menționate mai sus și își pot îmbunătăți eficiența
profesională necesară conducerii sau sprijinirii actului de
conducere/comandă în organizații/firme/instituții civile și
militare, care operează pe teritoriul național sau în mediul
internațional.
Psihologii vor putea furniza, conform competențelor dobândite
și atestatului eliberat de Colegiul Psihologilor din România servicii psihologice și vor putea ocupa funcții, inclusiv de
conducere în: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul
Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor,
Serviciul Român de Informații, Serviciului de Informații Externe,
Ministerul Justiției, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul
Transporturilor, Administrația Națională a Penitenciarelor din
România, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de
Pază și Protecție, Ministerul Economiei, alte structuri ale
administrației centrale și locale, organizații, companii și firme
private, institute, clinici și centre de profil, cabinete individuale
de psihologie.
Coordonatori program: Prof. univ. dr. Eugen AVRAM;
Conf. asoc. dr. Cristian DOBRE: cristian.dobre@fpse.unibuc.ro

