
Cursul postuniversitar de specializare "Managementul resurselor umane"

ELABORAREA, REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

Centrul  de  Instruire  şi  Perfecţionare  din  cadrul  Universităţii  „Petru  Maior”  desfăşoară  cursul 
postuniversitar  de  specializare  „Managementul  optimizării  proceselor  de  producţie  şi  servicii”,  în 
cadrul  proiectului  „Reţea  de  cluburi  pentru  promovarea  adaptabilităţii  şi  dezvoltării  durabile”, 
POSDRU/39/3.2/G/37787, Axa Prioritară: 3 ”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, 
Domeniu Major de Intervenţie:  3.2 „Formare  profesională şi  sprijin  pentru întreprinderi  şi  angajaţi 
pentru promovarea adaptabilităţii”.

Lucrările  de  disertaţie  sunt  susţinute  de  către  fiecare  cursant  după  efectuarea  unui  stagiu 
profesional în organizaţii, cuprinzând 20 activităţi practice, şi vor cuprinde aplicațiile/proiectele 
iniţiate/dezvoltate în cadrul cursurilor și activităților practice. Un acent deosebit, menţionat în 
subcapitole/capitole  obligatorii  distincte,  se  va  pune  (conform  proiectului 
POSDRU/39/3.2/G/37787) pe: 

• TIC 
• Probleme legate de mediu 
• Probleme legate de sănătate şi securitate
• Managementul şi organizarea muncii 
• Actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor.

Elaborarea lucrării de disertaţie 

Activitatea de elaborare a lucrării trebuie să reprezinte o continuare firească a activităţii de la cursurile 
aplicative.  Lucrarea  în  esenţă  presupune  a  dezvolta  o  aplicaţie  de  un  anumit  nivel,  în  domeniu. 
Lucrarea de disertaţie  este una din dovezile  competentei  profesionale care poate fi etalatã  pe piaţa 
muncii . în acest sens va face  dovada unei activităţi de documentare şi cercetare aplicativă  reală. La 
nivelul unei astfel de lucrări trebuie să se regăsească în mod distinct o serie de elemente precum: 

- Introducere în tematica lucrării; Motivaţia, importanţa şi metodologia aplicativă  utilizată; 
- Conţinutul şi rezultatele activităţii de cercetare/ documentare efectuate; 
- Concluziile ce decurg ca urmare a activităţii desfăşurate; 
- Referinţele bibliografice studiate. 

Se recomandă o abordare sistematică şi comparativă a situaţiilor existente sau potenţiale în domeniul de 
cercetare aplicativă ales.

Indiferent  de  tipologia  lucrării  alese,  realizarea  unei  astfel  de  activităţi  se  va  derula  cu  directa  şi 
permanenta îndrumare a cadrului didactic coordonator.  

Se va ţine seama de faptul că:

Obiectivul  principal  al  cursului  este  de  a  contribui  la  dezvoltarea  resurselor  umane  din 
organizaţii  în  spiritul  adaptabilităţii  şi  dezvoltării  durabile,  şi  în  consecinţă  la  iniţierea  şi 
dezvoltarea de proiecte locale/zonale de mare impact.



Disciplinele incluse în cursul postuniversitar au un puternic conţinut practic, corpul profesoral 
fiind  caracterizat,  în  afara  unei  prestaţii  deosebite  în  plan  ştiinţifico-metodologic,  şi  printr-o  vastă 
experienţă de ordin practic, în relaţia cu mediul economic.

Nivelul  cunoştinţelor  deţinute  în  urma  absolvirii  cursului  postuniversitar  "Managementul  
resurselor umane" va permite o abordare pragmatică a adaptabilităţii, inovaţiei şi a dezvoltării durabile, 
contribuind  la  ameliorarea  mediului  economic  şi  social,  precum  şi  la  posibilitatea  exercitării 
cunoştinţelor şi competenţelor pe piaţa muncii şi în comunitate. Planul de învăţământ, elaborat într-un 
proces de consultare şi cooperare cu universităţi şi alte organizaţii  implicate, este adaptat cerinţelor 
specifice  pentru  aprofundarea  şi  perfecţionarea  cunoştinţelor  absolvenţilor  de  diverse  specializări 
universitare, vizând implicarea facilă în lansarea şi gestionarea activităţilor profesionale şi dezvoltarea 
durabilă.
Se urmăresc:

- dezvoltarea durabilă a resurselor umane, prevenirea bolilor profesionale, asigurarea sănătăţii 
şi  securităţii  la  locul  de  muncă,  asigurarea  unui  mediu  de  muncă  atractiv  şi  pentru 
reconcilierea activităţii profesionale cu viaţa de familie, consolidarea sistemelor de securitate 
în vederea prevenirii riscurilor asociate locurilor de muncă cu un nivel de siguranţă redus, 
creşterea  responsabilităţii  sociale  a  întreprinderilor  şi  creşterea  implicării  acestora  în 
asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi promovarea flexibilităţii muncii, 

- creşterea  nivelului  de  conştientizare  privind  cerinţele  de  forţă  de  muncă  înalt  calificată, 
cerinţele de cercetare şi inovare tehnologică şi organizaţională a întreprinderii 

- aplicaţii privind dezvoltarea durabilă inovativă a resurselor umane în organizaţii - creşterea 
gradului  de adaptabilitate  şi  de mobilitate,  promovarea  formelor  flexibile  de  organizare  a 
muncii, a formării profesionale specifice, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, 
crearea de capacităţi interne a firmelor pentru a dezvolta resurse umane proprii”

- activităţi  practice  in  problematica sociala,  in  concordanta  cu cererile  previzibile  ale pietei 
muncii in scopul creşterii productivităţii muncii si a calităţii produselor; asigurarea condiţiilor 
contextuale  favorabile  prin implicarea  întreprinderilor,  partenerilor  sociali  şi  a  altor  actori 
relevanţi,  pentru  promovarea  principiului  egalităţii  de  şanse  şi  dezvoltarea/implementarea 
modelelor  organizaţionale  adecvate;  sprijin  pentru  reţele  între  întreprinderi  în  vederea 
promovării calităţii şi dezvoltării durabile 

Principala  misiune  declarată  a  cursului  postuniversitar  de  specializare  " Managementul  
resurselor  umane  " este  dezvoltarea  abilităţilor  şi  competenţelor  cursanţilor  în  vederea  exercitării 
activităţilor profesionale inovative şi, în consecinţă, de a genera dinamism în organizaţii şi comunitate.

Absolvenţii vor fi specialişti care îşi vor asuma iniţiativa iniţierii şi administrării activităţilor în 
domeniile  lor  de  competenţe  de  bază  (de  exemplu  economie,  inginerie,  medicină,  cultură,  social, 
formare continuă).

Se urmăreşte ca absolvenţii acestui curs să deţină competenţe în următoarele domenii:
- Managementul resurselor umane
- Dezvoltare sustenabilă a resurselor umane
- Management social – Etică şi responsabilitate
- Comunicare în organizaţii
- Educaţie pentru piaţa muncii

În cadrul procesului de formare, se tratează pe larg metodele şi tehnicile cu o orientare practică 
deosebită,  recomandate  la  nivel  internaţional,  pentru  a  fi  folosite  în  educaţia  adulţilor.  Aplicaţiile, 
exemplele relevante, studiile de caz şi utilizarea unui program informatic de simulare a deciziilor vor 
contribui la stimularea abordării manageriale ştiinţifice şi, totodată, pragmatice.



La nivelul unei lucrări de disertaţie se recomandă respectarea următoarei structuri: 

Introducere 
Motivaţia,  importanţa  şi  metodologia 
cercetării 
ap 1. Titlul primului capitol 
1.1. Subcapitol 1 
1.2. Subcapitol 2 
1.3. …… 
Cap 2. Titlul celui de al doilea capitol 
2.1. Subcapitol 1 
2.2. Subcapitol 2 
2.3. …… 
Cap 3. Titlul celui de al treilea capitol 
3.1. Subcapitol 1 
3.2. Subcapitol 2 
3.3. …… 
……. 
Concluzii generale aferente lucrării 

Referinţe bibliografice 
Anexe 

Se recomandă,  în  vederea  respectării  timpului  alocat  prezentării  publice,  utilizarea  unui  număr  de 
maxim 15 slide-uri cu următoarele caracteristici ale textului scris: Times New Roman, 22 pct., Justify. 

Se recomandă: 
• A nu se citi prezentarea de pe slide-uri sau alte materiale; 
• A nu se utiliza elemente grafice care nu au legătură directă cu textul prezentării sau nu prezintă 
elemente cu caracter ştiinţific aplicativ; 
• A nu se utiliza efecte sonore pe parcursul prezentării; 
• Numerotarea slide-urilor astfel încât membrii comisiei şi studentul să conştientizeze cât a mai 
rămas din prezentare. 

DIRECTOR C.I.P., DIRECTOR CURS,
Lector univ. dr. Daniel ŞTEFAN Conf. univ. dr. ing. Avram TRIPON
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