
FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Sociale 

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Dezvoltarea şi managementul resurselor umane 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei DIMENSIUNILE DEZVOLTĂRII 

RESURSEI UMANE  
 

2.2. Cod disciplină DMRU 14 

2.3. Titularul activităţii de curs Andreea Muntean  
2.4. Titularul activităţii de seminar -  
2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei 

(O – obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator - 

3.4. Total ore din planul 
de învăţămînt 

28 din care: 3.5. curs 28 

  

3.6. seminar/laborator - 

 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 
3.7 Total ore studiu individual 99  
3.8 Total ore din planul de învăţământ 24  
3.9 Total ore pe semestru 125  
3.10 Numărul de credite 5  
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Sala dotata cu videoproiector/tabla smartboard. 

5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului/practicii 

Sala dotata cu videoproiector/tabla smartboard. 

 
 
 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale CS4. Capacitatea de a identifica o idee de proiect pe resurse umane, într-o instituţie/ 
organizaţie/firmă sau regiune;  
CS8. Dobândirea de cunoştinţe pentru elaborarea planului de dezvoltare şi formare a 
resurselor umane şi de întocmire a documentaţiei şi proiectelor în domeniu pentru 
atragerea surselor de finanţare; 
CS9. Fundamentarea planului de dezvoltare a resurselor umane, a strategiilor, planurilor şi 
programelor specifice, a procedurilor de îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea 
măsurilor de corecţie în scopul realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor 
previzionate; 
CS10. Înţelegerea modului de elaborare a planurilor de dezvoltare şi formare a resursei 
umane; 
CS14. Capacitatea de a elabora un proiect de dezvoltare a resurselor umane ţinând cont de 
constrângerile programului/axei/domeniului de finanţare şi de datelele privind organizaţia 
comunitatea şi populaţia umană; 
CS15. Înţelegerea noilor tendinţe în domeniul dezvoltării resurselor umane în mediul 
organizaţional; 

Competenţe transversale CT1. Dezvoltarea strategiilor de muncă organizaţională şi managerială pe baza 
principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională; 
CT2. Dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de  
roluri specifice în cadrul muncii în echipă; 
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi 
formare profesională asistată atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională; 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca obiectiv fundamental înţelegerea noţiunilor de 

bază care constituie conţinutul dezvoltării resurselor umane, creearea 
unor competenţe necesare pentru realizarea iniţiativelor  de 
dezvoltare a resurselor umane şi transpunerea cunoştinţelor teoretice 
în aplicaţii practice. 

7.2 Obiectivele specifice - înţelegerea diferenţelor conceptuale între  pregatire, educaţie, 
învăţare şi dezvoltarea resurelor umane  

- înţelegerea relaţiei între managementul resurselor umane şi 
dezvoltarea resurselor umane 

- cunoaşterea importanţei pe care învăţarea o are pentru dezvoltarea 
resurselor umane  

- cunoaşterea importanţei pe care socializarea în rândul angajaţilor o 
are în dezvoltarea resurselor umane  

- înţelegerea legăturii care există între creativitate şi  dezvoltarea 
resurselor umane 

 
8. Conţinuturi 

8.1. curs 
Teme Metode de predare Nr. de ore 

1.Abordări în dezvoltarea 
resurselor umane  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 



2.  Managementul calităţii şi 
dezvoltarea resurselor 
umane  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

3.  Dezvoltarea profesională 
continuă. Dezvoltarea 
carierei  

Dezbatere problematizată, studii de caz 4 

 4.  Evaluarea nevoilor 
privind dezvoltarea 
resurselor umane într-o 
organizaţie  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

5.  Rolul învăţării şi stiluri 
de învăţare în dezvoltarea 
resurselor umane  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

6. Trainingul în  dezvoltarea 
resurselor umane. Metode 
de training  

Dezbatere problematizată, studii de caz 4  

7. Socializarea în rândul 
angajaţilor şi orientarea 
acestora. Team - building  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

8. Creativitatea şi 
dezvoltarea resurselor 
umane  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

9.  Identitatea şi dezvoltarea 
resurselor umane  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

10. Leadershipul şi 
dezvoltarea resurselor 
umnae  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

11. Diversitatea şi 
dezvoltarea resurselor 
umane  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

12. Refelecţii asupra 
dimensiunilor dezvoltării 
resurselor umane  

Dezbatere problematizată, studii de caz 2 

  
Total ore: 

28 
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8.3. Teme de cercetare: 

• Metodologii de identificarea a nevoilor de dezvoltare a resurselor umane  
• Catalogul interactiv al surselor de finanţare şi al programelor în domeniul DRU 
 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Studenţii lucrează în echipe pe aplicaţii de cereri în privinţa DMRU  cu colegii de masterat şi cu cei din 

organizaţiile partenere sau interesate 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

Evaluare finala Examen scris 60% 10.4 Curs 
 - - 
Elaborare proiect  Program training  40% 10.5 Seminar/laborator 
- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: Elaborarea unui  program de training care sa includa identificarea 

nevoilor de DRU, selecţia metodelor şi a tehnicilor de evaluare   
 
 
 
Data completării                                                                      Semnătura titularului de curs  
  
   
Data avizării în departament      Semnătura director de departament 
 
                         


