
 
Conţinutul cursului: 
Personalul întreprinderii ca obiect al managementului 
Sistemul de management al resurselor umane  
Etapele managementului personalului.  
Analiza potențialului de personal al organizației.  
Planificarea și prognozarea personalului.  
Formarea personalului în cadrul organizației  
Gestiunea carierei personalului  
Evaluarea și atestarea personalului și a rezervelor de personal  
Perfecționarea resurselor umane  
Organizarea sistemului de pregătire a resurselor umane  
Normarea muncii în cadrul întreprinderii  
Recompensele și salarizarea personalului  
Eficacitatea muncii în cadrul întreprinderii  
Managementul conflictelor  
Tendințele actuale în managementului resurselor umane  

 
Finalităţi de studiu: 
La finele cursului studentul trebuie să înțeleagă rolul managementului resurselor umane în procesul de schimbare 
organizațională, de conflict și de pregătire a personalului; să determine motivația personalului și să dezvolte sistemul de 
stimulente și să cunoască metodologia de certificare a personalului; să realizeze decizii strategice privind gestionarea 
resurselor umane; să utilizeze elemente ale leasingului, outstaffing-ului, controlului personalului. 
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