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Conţinutul succint al unității se curs: 

Strategiile şi tipurile de cercetări  teoretice şi aplicative în domeniul EPP; 

Criteriile, utilitatea standarde de performanțe a personalului 

Structura și etapele procesului de evaluare a performanțelor personalului; 

Prezentarea şi dezbaterea proiectelor individuale de cerceta-re în domeniul EPP. 

Metode și tehnici de evaluare a performanțelor personalului 

Supse de erori și probleme potențiale în procesul evaluării performanțelor personalului. 

Finalităţi de studiu: 

Cunoaşterea instrumentarului de cercetare, a testelor psihologice şi sociologice folosite în domeniul 

managementului organizaţional şi al RU. 

Cunoştinţe în formarea, conducerea şi consolidarea echipei de cercetători. 

Formarea abilităţilor de cunoaştere şi implementare a noțiunilor organizaţionale: comunicare, conflict, 

motivare, schimbare etc. Depozitarea suportului informaţional al noţiunilor enumerate în baza de date. 

Abilităţi de proiectare a unor programe de planificare, recrutare și selectare, adaptare, motivare, 

dezvoltare, evaluare etc. al RU. Însușirea unor metode  avansate de prelucrare a datelor statistice care 

caracterizează RU. 

Formarea unor abilităţi practice de utilizare şi interpretare a probelor: teste, chestionare, corelaţii statistice 

etc. 

Aprofundarea principalelor strategii şi a metode-lor de cercetare în managementul organizaţional şi al 

resurselor umane. 

De a înainta şi implementa proiecte de adaptare, dezvoltare, motivare, evaluare etc. a RU. De a  analiza principalele 

obstacole (rezistenţa) în procesul de  implementare a proiectelor şi de a argumenta eficienţa implementării lor. 

De a generaliza propria experienţă de implementare a proiectelor de MRU. 
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