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Conţinutul cursului: 

Introducere în teoria managementului resurselor umane  

Definirea noţiunii „managementul resurselor umane”  

Politica resurselor umane  

Motivarea, integrarea şi pregătirea profesională a personalului.  

Resursele umane şi dialogul social  

Evaluarea performanţelor profesionale 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va 

cunoaște funcțiile, principiile și practicile managementului resurselor umane, modelele de gestionare a resurselor 

umane și variantele contemporane ale acestora; va oferi o explicație conceptual-metodologică a problemelor 

managementului resurselor umane. va analiza și promova politicile de resurse umane bazându-se pe cunoștințe 

teoretice fundamentale;  va identifica, analiza şi rezolva probleme specifice managementului resurselor umane, 

promovând strategii și tactici manageriale fundamentale; va aplica strategii de optimizare şi modernizare a procesului 

de învățământ prin promovarea metodelor şi tehnicilor moderne de recrutare și selecție a personalului în conformitate 

cu principiile și practicile moderne ale  managementului resurselor umane. va deține capacitatea de a transfera 

cunoștințele teoretice asupra managementului resurselor umane, metodologice și tehnice în practica profesională, 

pentru a face față solicitărilor în calitate expert; va perfecționa permanent capacitatea de a descoperi, dezvolta și 

implementa tehnologiile moderne ale managementului resurelor umane; va dezvolta competențele profesionale de 

comunicare organizațională, implicare socială, participare în evenimentele comunitare. 
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