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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.  
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