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Descrierea cursului 

 

Cursul de MRU intenţionează să prezinte noţiunile şi teoriile principale din domeniu, 

accentuând specificităţile domeniului public (cum aceste toarii şi noţiuni operează în spaţiul 

administraţiei publice, care sunt diferenţlele faţă de domeniul privat). 

 

Acest curs doreşte să dezvolte sau creeze abilităţile necesare pentru un practicant în domeniul 

resurselor umane ptrintr-o serie de studii de caz şi exerciţii.  Scopul final este pregătirea 

studenţilor pentru a înţelege interaţiunea complexă a relaţiilor de la locul de muncă, 

dezvoltarea capacităţilor acestora de a analiza şi formula politici şi proceduri  de MRU într-o 

manieră profesionaistă şi de a înţelege ce face MRU pentru organizaţie. 

 

Obiectivele cursului 

 

Obiective generale – Dobândirea informaţiilor şi abilităţilor necesare pentru a implementa 

politicile şi procedurile specifice MRU. 

Obiective specifice 

* Invăţarea principalelor concepte şi noţiuni specifice MRU  

*Dezvoltarea/crearea abilităţilor şi deprinderilor necesare pentru punerea în practică a 

informaţiilor învăţate  

* Studii de caz care vor face posibile realizarea practică a punctelor prezentate mai sus  
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Tematica 

 

1. Noţiuni de bază şi definiţii 

2. Funcţiile de bază ale MRU  

3. Sisteme de MRU în domeniul public  

4. Leadership - Activitatea de conducere 

5. Cultură şi climat organizaţional 

6. Planificarea resurselor umane  

7. Analiza, clasificarea şi evaluarea posturilor (fişa şi descrierea postului)  

8. Recrutarea şi selectarea personalului 

9. Evaluarea performanţelor profesionale 

10. Instruirea şi dezvoltarea profesională. Coaching şi mentoring 

11. Motivarea personalului  

12. Comunicarea intraorganizaţională. Sisteme de comunicare  

 

 

 

 Examinare 

 

* Lucrări pe parcurs curs – 15% din nota finală. Pe parcursul semestrului, studenţii vor primi 

un număr de lucrări (bazate pe studii de caz). Acestea trebuie predate la termen (anunţat în 

fiecare curs) la adresa de mail amintită la începutul acestui material). Nu se acceptă întârzieri. 

Detaliile vor fi oferite în întâlnirile din fiecare săptămână – la curs. 

* Lucrare pe parcurs pentru seminar– 15% din nota finală. Pe baza surselor bibliografice 

oferite de cadrul didactic, studenţii vor trebui să analizeze anumite documente şi să răspundă 

sintetic la un set de întrebări. Această lucrare se realizează şi se predă responsabilului de orele 

de seminar în condiţiile indicate de acesta. 

* Exam final, scris – 70% din nota finală. Informaţiile/materialele necesare pentru acest 

examen sunt – suportul de curs, notiţele luate la cursuri/seminarii şi alte materiale care vor fi 

oferite clar şi explicit fie în format electronic fie printate (atât pentru curs cât şi pentru 

seminar). 

 



 

Studenţii pot să se prezinte la examen chiar dacă nu au predat lucrările pe parcurs.  

Re-examinarea – Punctele obţinute pe lucrările pe parcurs vor fi valabile şi pentru re-

examinare, singurul lucru care poate fi schimbat este nota la examen. 

 

  

Plagiat  

Plagiatul nu va fi tolerat, se vor aplica strict reguliile UBB si FSPAC. 
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