
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Sociologie, Asistență Socială 

1.4 Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Asistență Socială și Economie Socială 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector universitar dr. Corina Voicu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector universitar dr. Corina Voicu 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EV 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 172 Din care: 3.5 curs 130 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp 172 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 62 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 64 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 2 

3.7 Total ore studiu individual 130 

3.8 Total ore pe semestru 172 

3.9 Numărul de credite 8 

 

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 Parcurgerea bibliografiei recomandate 
Participarea la întâlnirile față în față 
Punerea la dispoziție a unei săli dotate cu videoproiector și 
calculator 

5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului Participarea  la curs 
Realizarea  temelor de control 
Punerea la dispoziție a unei săli dotate cu videoproiector, 
calculator și scaune mobile pentru a oferi posibilitatea 
desfășurării jocurilor de rol 



6. Competenţele specifice acumulate 
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Competențe cognitive: înțelegerea terminologiei din domeniul managementului resurselor umane; 
învățarea strategiilor de analiză și diagnoză organizațională pe dimensiunile managementului resurselor 
umane discutate, operarea cu noțiunile învățarea și capacitatea de transferare a lor în câmpul practic 

Competențe instrumental-aplicative: posibilitatea a face o analiză practică a situațiilor specifice 
managementului resurselor umane, posibilitatea de a transferarea în practică cunoștințele teoretice 
dobândite, capacitatea de a implementa strategiile de management al resurselor umane în câmpul 
organizațional, capacitatea de a particulariza modele învățate în funcție de specificul situațional întâlnit în 
mediul organizațional 

Competențe atitudinale: valorizarea resurselor umane și abordarea individualizată a situațiilor 
organizaționale întâlnite 
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 - Particularizarea specificului managementului resurselor umane în cadrul serviciile sociale și 
întreprinderile de economie socială 

- Analiza critică a practicilor de administrare a resurselor umane în cadrul organizațiilor  
- Capacitatea de analiză și diagnoză a elementelor de MRU prezentate 
- Dezvoltarea competențe de înțelegere și analiză a specificului organizațional pe dimensiunile 

analizai posturilor și menținerii personalului 
- Posibilitatea de aplicare a unor metode specifice de evaluare a personalului 
- Înțelegerea necesității supervizării în cadrul serviciilor sociale și posibilitatea de angajare specifică 

a acesteia în funcție de specificul muncii 
Identificarea situațiilor de conflict și înțelegerea mecanismelor de declanșare a acestora, precum și 
însușirea unor strategii de abordare a conflictelor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Privire de ansamblu Prelegere    

Planificarea resurselor umane Discurs, analize  

Analiza posturilor Prelegere, aplicații, studiu de caz  

Recrutarea personalului Prelegere, exerciții, analiză de situație  

Selecția și angajarea  personalului Prezentare, exerciții  

Motivarea personalului Prelegere, analize de caz, aplicații practice, vizionare   

Motivarea personalului Discutarea instrumentelor și strategiilor 
motivaționale, analize critice 

 

Managementul stresului Prelegere, aplicații, analize pe caz  

Munca în echipă Discurs, activități integrate, exemplificări  

Rezolvarea conflictelor Prezentare, analiza informațiilor, joc de rol  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Cursul își propune prezentarea noțiunilor generale privind resursele umane și 
discutarea strategiilor și modelelor de administrare a resurselor umane în mod 
aplicat în serviciile sociale și întreprinderile de economie socială 

7.2 Obiectivele specifice - Familiarizarea cu terminologia specifică resurselor umane 
- cunoașterea și înțelegerea unor modele de bază folosite în managementul 
resurselor umane 
 - înțelegerea traseului alocării și ocupării posturilor în cadrul unei organizații 
- cunoașterea strategiilor de motivare a personalului 
- cunoașterea conținutului și procesului de supervizare 
-  deprinderea unor modele de abordare a conflictelor inter-organizaționale 
- formarea abilităților de muncă în echipă și administrare a echipei multidisciplinare 
- înțelegerea procedurilor și modelelor de evaluarea a performanțelor și 
specificitatea lor în domeniul serviciilor sociale 



Rezolvarea conflictelor Discuții tematice, analize situaționale, exerciții  

Supervizarea Prezentarea modelelor, analiza instrumentelor, 
exerciții 

 

Evaluarea performanțelor Prezentare, analize, prezentarea și completarea de 
instrumente de evaluare 

 

Evaluarea performanțelor Vizionare, joc de rol, exerciții  

 

Bibliografie curs 

1. Bogathy, Z (coord). Manual de psihologia muncii și organizațională. Iași: Polirom.  
2. Zlate, M. 2004. Tratat de psihologie organizațional-managerială. Iași: Polirom.  
3. Porumb, E. 2001. Managementul resurselor umane. Cluj-Napoca: Editura Fundației pentru Studii Europene.   
4. Raboca, H., Dodu, M. 2013. Managementul resurselor umane, București: Editura Tritonic. 
5. Neamțu, N. 2015. Managementul serviciilor de asistență socială, Cluj-Napoca: Accent. 
6. Sirota, D., Mischkind L.,  Meltzer, M. 2010. Motivarea angajaţilor: cum creşte performanţa companiei odată 

cu entuziasmul oamenilor. Bucureşti: ALL. 
7. Anastasiu, L. 2007. Managementul resurselor umane: motivația și satisfacția muncii. Cluj Napoca.  
8. Abrudan, D. 2007. Motivarea, evaluarea performanțelor și recompensarea resurselor umane. Bouchard, N. 

2006. Rezolvarea conflictelor la serviciu. Iași: Polirom.  
9. Milcu, M. 2009. Conflicte în grupuri și organizații: definiții, tipologii. Sibiu: Editura Universității ”Lucian 

Blaga”. 
10. Muntean, A. 2007. Supervizarea. Aspecte practice și tendințe actuale. Iași: Polirom.  
11. Frunză, A. 2017 Supervizarea și dezvoltarea profesională a asistenților sociali. Iași: Lumen 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Noțiuni de bază în management Discuții, exerciții  
Organigrama, organizarea, nevoia de personal Prezentări, analize, exemple  
Analiza posturilor – fișa postului Studiu de caz  
Metode de recrutare a personalului Exerciții   
Analiza strategiilor de selecția a personalului Prezentarea și discutarea 

modelelor, exerciții 
 

Motivarea personalului – modele, limite Analiza și completarea 

instrumentelor 
 

Motivarea personalului Joc de rol, exerciții  
Stresul personal și profesional Analiză de caz, prezentare  
Munca în echipă – avantaje, limite, facilități Exerciții  
Metode de rezolvare a conflictelor, situații conflictuale Discuții, analize  
Rezolvarea conflictelor Exerciții, joc de rol  
Modele de supervizarea, instrumente folosite Analiză  
Evaluarea performanțelor organizației Exerciții   
Evaluarea performanțelor angajaților Analiză, discuții  

 
Bibliografie seminar 

1. Bogathy, Z (coord). Manual de psihologia muncii și organizațională. Iași: Polirom.  
2. Zlate, M. 2004. Tratat de psihologie organizațional-managerială. Iași: Polirom.  
3. Porumb, E. 2001. Managementul resurselor umane. Cluj-Napoca: Editura Fundației pentru Studii Europene.   
4. Raboca, H., Dodu, M. 2013. Managementul resurselor umane, București: Editura Tritonic. 
5. Neamțu, N. 2015. Managementul serviciilor de asistență socială, Cluj-Napoca: Accent. 
6. Sirota, D., Mischkind L.,  Meltzer, M. 2010. Motivarea angajaţilor: cum creşte performanţa companiei odată 

cu entuziasmul oamenilor. Bucureşti: ALL. 
7. Anastasiu, L. 2007. Managementul resurselor umane: motivația și satisfacția muncii. Cluj Napoca.  
8. Abrudan, D. 2007. Motivarea, evaluarea performanțelor și recompensarea resurselor umane. Bouchard, N. 

2006. Rezolvarea conflictelor la serviciu. Iași: Polirom.  
9. Milcu, M. 2009. Conflicte în grupuri și organizații: definiții, tipologii. Sibiu: Editura Universității ”Lucian 

Blaga”. 
10. Muntean, A. 2007. Supervizarea. Aspecte practice și tendințe actuale. Iași: Polirom.  



11. Frunză, A. 2017 Supervizarea și dezvoltarea profesională a asistenților sociali. Iași: Lumen 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul cursului se dorește a fi o particularizare a modelelor de management al resurselor umane în acord cu 
specificul serviciile social și întreprinderilor sociale, prezentând modele de integrare și menținere a resurselor umane 
aplicabile la ora actuală și în acord cerințele pieței muncii și realității practice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs  Examen scris în sesiunea 

din conținutul disciplinei 

discutat în cadrul întâlnirilor 

sau recomandat prin fișa 

disciplinei si suportul de 

curs 

Examen scris 50 % 

10.5 Seminar/laborator Realizarea temelor de 

control și predarea la datele 

stabilite 

- evaluarea materialului 

predat în formă scrisă 

40 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
- participarea la întâlnirile față în față  
- obținerea notei 5 în cadrul evaluării  
- realizarea tuturor temelor anunțate în cadrul seminarului 

 

 


