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Fișa unității de curs / modulului
Managementul carierei
Catedra responsabilă
Asistență Socială și Sociologie
Treapta de studii
Studii superioare de masterat, ciclul II
Managementul culturii organizaționale și comportamentale ale
Programul de masterat
resurselor umane
Tipul unității de curs / modulului
De specialitate, opțional
Credite ECTS
5
Numărul orelor de contact / Numărul total
30/150
de ore
Forma de evaluare
Examen
Anul de studiu / semestrul
Anul II, sem. I
Limba de predare
Română
Titularii cursului
Mihai Cucereanu, dr., conf. univ
Conţinutul succint al cursului:
Scopul şi obiectivele disciplinei.
Conceptul de carieră.
Principalele obiective ale managementului carierei.
Analiza SWOT a organizației în contextul carierei angajaților.
Analiza postului ca fundamentul carierei.
Auto-managementul și auto-marketingul angajatului ca elemente ale carierei.
Metodele și procese de planificare a carierei.
Unele bariere ale managementului carierei.
Procesul de consiliere a carierei individuale.,
Planificarea carierei organizaționale.
Întrebările principale ale perspective carierei individuale.
Dezvoltarea și eficacitatea carierei.
Finalităţi de studiu:
Cunoaşterea noţiunilor teoretice ale managementului carierei. Să opereze liber cu terminologia disciplinei. Cunoaşterea
principiilor de organizare, planificare și dezvoltare a carierei angajaților. Cunoașterea instrumentarului de organizare și
dezvoltare a carierei (organizațional, economic, socio-psixologic etc.), cunoașterea testelor şi chestionarelor folosite în
managementul carierei. Aplicarea practică a metodelor de evaluare a posturilor utilizată în planificarea și dezvoltarea
carierei. Abilități de proiectare a unei programe unice de dezvoltare a carierei personalului organizației. Implementarea
proiectelor de carieră organizațională și individual a angajaților.

1.
2.
3.
4.
5.

Bibliografie:
Borza A. Managementul resurselor umane în context european,Bucureşti,ASE, 2009, 348p.
Dogaru M., Zaharia V. Managementul resurselor umane și munca în echipă, București, ASE, 2016 375p.
Jansen J. Managementul carierei, Polirom, Iași, 2007, 275p .
Jumbei V, Cojocaru V., Planificarea și gestiunea carierei manageriale, ASEM, Chişinău, 2007, 180p.
Radu P. “Potenţialul uman al firmei: asigurare şi utilizare”, Chişinău, 2007, 211p.

