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Conţinutul succint al cursului:
Conceptul dezvoltării resurselor umane (DRU). Necesitățile și obiectivele DRU.
Legislația Republicii Moldova și a UE în domeniul dezvoltării RU.
Procesul, etapele, conținutul și metodele planificării dezvoltării RU.
Metodologia formării continua a angajaților în organizații.
Formarea personalului ca parte component a dezvoltării RU.
Dezvoltarea managerială a angajaților cu funcții de conducere.
Evaluarea performanțelor angajaților ca element al DRU.
Sistemul de evaluare a performanțelor angajaților.
Eficacitatea instruirii profesionale și a sistemului de evaluare a performanțelor.

Finalităţi de studiu:
Cunoaşterea noţiunilor teoretice ale dezvoltării resurselor umane (DRU). Să opereze liber cu terminologia
disciplinei. Cunoaşterea principiilor de organizare, planificare și dezvoltare a resurselor umane (RU). Cunoaşterea
instrumentarului de dezvoltare a RU (formarea pe parcursul vieții și evaluarea performanței angajaților etc.) testelor şi
chestionarelor folosite în procesul DRU. Abilităţi de utilizare a metodelor de dezvoltare, formare și evaluare a RU prin
performanţele personale și de grup. Implementarea noţiunilor privind DRU în aspectele: comunicare, conflict,
conducere, motivare, stres, munca eficienta, munca în echipă etc. Abilităţi de proiectare şi executare a unei programe
unice de dezvoltare a RU a unei organizaţii. Aprofundarea metodelor DRU (de formare și evaluare a performanțelor RU).
Asimilarea noţiunilor de bază privind formarea și reușita profesională. Aplicarea practica a metodelor de evaluare a
posturilor utilizată în formarea și evaluarea performanțelor angajaților
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