Programul de studii universitare de masterat
”Managementul strategic al resurselor umane”
Programul de studii universitare de masterat Managementul strategic al
resurselor umane din domeniul Management este acreditat prin Ordinul
M.E.C. nr. 5731/16.06.2009.
Programul de studii din cadrul Facultății de Științe Economice are o misiune
centrată pe învăţământ şi cercetare ştiinţifică proprie dar corelată cu misiunea
instituţională. Astfel, programul de studii universitare de masterat
”Managementul strategic al resurselor umane” îşi propune să dezvolte o
categorie de profesionişti capabili să se integreze cu succes pe piaţa muncii,
să participe la programe de cercetare ştiinţifică locală, naţională şi
internaţională şi să valorifice prin contracte şi publicaţii de specialitate
rezultatele cercetării ştiinţifice; să contribuie la dobândirea unor avantaje
competitive pe piaţă pentru organizaţiile în care vor acţiona în calitate de
specialişti.
Pentru îndeplinirea misiunii, sunt propuse ca şi obiective specifice
următoarele: facilitarea dobândirii cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate într-un sistem operaţional care să asigure competenţă
profesională şi socială a viitorilor absolvenţi, atât în ţară cât şi în străinătate;
formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniu, corespunzător
cerinţelor nivelului actual recunoscut pe plan naţional şi internaţional; oferirea
de cunoştinţe profesionale pertinente în domeniile specializate prin
intermediul disciplinelor prevăzute în planurile de învaţământ; participarea
studenţilor la programe de cercetare ştiinţifică locală, naţională şi
internaţională cu subiecte ce aparţin programului de studii.
În prezent, cursurile sunt organizate numai pentru învăţământul de zi, durata
studiilor fiind 2 ani (4 semestre). Studiile se finalizează prin susținerea
examenului de disertație.
Programul ”Managementul strategic al resurselor umane” funcţionează în
sistemul european al creditelor transferabile, fapt ce permite mobilitatea de
studiu şi specializare individualizată pentru studenţi, atât în interiorul instituţiei
cât şi în raport cu facultăţi similare din ţară şi străinătate, cu care sunt
începute, în acest sens, relaţii instituţionale.

Planul de învăţământ cuprinde discipline de aprofundare și discipline de
specialitate, astfel:
















Analiza pieței forței de muncă;
Strategii și politici de resurse umane;
Comportament organizațional și leadership;
Cercetări de marketing;
Managementul grupurilor de muncă;
Analiza diagnostic a resurselor umane;
Managementul schimbărilor organizaționale;
Politici publice și de securitate socială;
Modelare și simulare decizională;
Pregătirea continuă și gestiunea carierei;
Comunicare, negociere și relații publice
Managementul proiectelor cu finanțare europeană;
Managementul comparat al resursei umane;
Metode și tehnici de evaluare a resursei umane;
Practică de specialitate – cercetare științifică, elaborare disertație.

Disciplinele de studiu din planul de învăţământ sunt prevăzute într-o
succesiune logică. La elaborarea planului de învăţământ, s-au respectat
următoarele cerinţe:
 definirea clară şi delimitarea precisă a competenţelor generale şi de
specialitate, profesionale și transversale pe domeniul de studii
universitare de masterat, în corelaţie cu competenţele corespunzătoare
ale studiilor universitare de masterat;
 compatibilitatea cu planuri şi programe de studii din statele Uniunii
Europene şi alte state ale lumii, ponderile disciplinelor fiind exprimate în
credite de studii ECTS;
 compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional;
 compatibilitatea la nivel naţional, din punctul de vedere al: disciplinelor de
studiu, prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite la reuniunile
cu reprezentarea instituţiilor pe domeniu; duratei semestrelor de studiu;
încărcării medii săptămânale.

