
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

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 Practică profesională în resurse 

umane 

2.2. Cod disciplină DMRU 204 

2.3. Titularul activităţii de curs  

2.4. Titularul activităţii de seminar Lect.univ. dr. Vlad Millea 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
C 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 - 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul 

de învăţămînt 

28 

 

din care: 3.5. curs - 

  

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 147  

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28  

3.9 Total ore pe semestru 175  

3.10 Numărul de credite 7  

 

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  Nu este cazul 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului/practicii 

Sala dotata cu videoproiector/tabla smartboard. 

 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale CG3. Capacitatea de a conduce grupuri de lucru și de a comunica în contexte dintre cele 

mai diverse. 

CS1. Capacitate de aplicare a cunoștințelor de sociologie  la dezvoltarea și managementul 

resurselor umane. 

CP2. Abilități de conducere instituție/ serviciu/ departament din domeniul dezvoltării și 

managementului resurselor umane.  

CA3. Motivație intrinsecă pentru rezolvarea problemelor sociale asociate dezvoltării și 

managementului resurselor umane. 

Competenţe transversale CT2. Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de  

roluri specifice în cadrul muncii în echipă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca obiectiv fundamental dezvoltarea abilităţilor de a 

utiliza, în situații concrete, cunoştinţe teoretico-metodologice în 

scopul fundamentării și realizării proiectelor şi studiilor în domeniul 

resurselor umane. 

7.2 Obiectivele specifice - Aprofundarea cunoaştințelor studenţilor privind 

fundamentele teoretice și metodologice ale realizării 

proiectelor de dezvoltarea resurselor umane; 

- dezvoltarea şi exersarea abilităţilor de a elabora şi proiecta 

studii de caz organizational în domeniul resurselor umane ;  

- dezvoltarea abilităţilor de integrare în cultura organizaţională 

și familiarizarea cu roluri direct legate de utilizarea 

competențelor proprii dezvoltării şi managementului 

resurselor umane; 

- dezvoltarea şi utilizarea practică a abilităţilor de sociolog 

specializat în resurse umane şi identificarea corectă, în 

organizaţiile de pe piaţa locală a muncii cu care intră în 

contact sau a căror documente le analizează, a ocupaţiilor din 

sfera resurselor umane; 

- să fie interesați în a utiliza cunoștințele dobândite pe întregul 

lor parcurs educațional pentru a le pune în relație cu 

domeniul dezvoltării şi managementului resurselor umane; 

- dezvoltarea abilităților de muncă în echipă în elaborarea de 

proiecte şi studii în domeniul dezvoltării şi managementului 

resurselor umane; 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Activităţi practice Metode de predare Nr. ore 

1 Utilizarea cunoștințelor teoretice și metodologice privitoare 

la resursele umane pentru a identifica particularitățile proprii 

instituției în care se desfășoară practica 

Studenţii au la dispoziţie 

manuale/caiete de practică şi suporturi 

oferite de instituţia parteneră 

2 

2 Analiza instituției în care se desfășoară practica din 

Studenţii au la dispoziţie 

manuale/caiete de practică şi suporturi 

2 



perspectiva  tipologiilor specifice a resurselor umane  oferite de instituţia parteneră 

3 Analiza critică a documentelor din mediul organizaţional 

vizând resursele umane 

Studenţii au la dispoziţie 

manuale/caiete de practică şi suporturi 

oferite de instituţia parteneră 

2 

4 Întocmirea de documente specifice domeniului resurselor 

umane care sunt utilizate în cadrul instituției analizând 

pertinența acestora (puncte tari și puncte slabe) 

Studenţii au la dispoziţie 

manuale/caiete de practică şi suporturi 

oferite de instituţia parteneră 

2 

5 Culegere și analiză de date, realizare şi prezentare de studii 

de caz monografice organizaţionale în domeniu 

Studenţii au la dispoziţie 

manuale/caiete de practică şi suporturi 

oferite de instituţia parteneră 

8 

6 Raportare comprehensivă la problemele etice şi deontologice 

ale profesiei cu aplicație pe statusurile/rolurile/interacțiunile 

dintre angajațiii instituției unde se desfășoară practica 

Studenţii au la dispoziţie 

manuale/caiete de practică şi suporturi 

oferite de instituţia parteneră 

4 

7 Întocmirea de analize și studii ştiinţifice în domeniu şi 

participarea la workshopuri, simpozioane pe tematica 

sociologiei organizaţionale/resurselor umane  

Studenţii au la dispoziţie 

manuale/caiete de practică şi suporturi 

oferite de instituţia parteneră 

8 

 Total ore: 28 

 

 

8.2 Bibliografie 

 
 Bălan, C. , Monografia centrată pe problemă, Bucureşti, Editura Tritonic, 2004.  

 Chelcea, S. Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative, Ed. Economica, Bucuresti, 2007. 

 Cojocaru, St. , Elaborarea proiectelor, Editura Expert Projects, 2004 

 Cornescu, V., Marinescu, P., Curteanu, D., Toma, Ș., Management, de la teorie la practică, Universitatea 

București 2004, Ed. Universitatii, ISBN 973-575-831-8, 

http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cuprins.htm 

 D., Stefănescu, Managementul proiectelor europene, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2005 

 Dodu, M.,  Raboca, H., Tripon, C,. Managementul resurselor umane, Universitatea Babeş -Bolyai Cluj-Napoca, 

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” http://www.apubb.ro/wp-

content/uploads/2011/03/Managementul_resurselor_umane.pdf 
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 Gareis R., Happy Projects, ed.a 2-a, Bucureşti, Ed. ASE, 2006 

 Marina, L, Investigaţia socialului. Metode, tehnici, aplicaţii, Editura Emia, Deva, 2003, 2005  

 Marina, L, Millea, V., Muntean, A., Studii de sociologe urbană. Centrul de Cercetări Sociologice Alba Iulia, 

Editura Aeternitas, 2011 

 Marina, L., (coord.),  Ocupare şi incluziune socială,  Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2013 

 Marina, L., Rămânerea în societate. Monografii ale îmbătrânirii, Editura Emia, Deva, 2003, 2005 

 Oprea D., Managementul proiectelor : teorie şi cazuri practice, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2001 

 Sandu. D. (coord.), Campean C., Marina, L., Peter M., Soflau V., Practica dezvoltării comunitare, Editura 

Polirom, Iaşi, 2007 

 Scarlat, C., Managementul proiectelor si resursele umane, Ed. Bren, Bucuresti, 2003 

 

8.3. Teme de cercetare: 

 Plan şi dosar de documentare pe resurse umane în instituţia de practică 

 Analiză a managementului resurselor umane în instituția în care se desfășoară practica care să identifice 

punctele tari și cele slabe și fundamentarea unor propuneri de dezvoltare a resurselor umane și îmbunătățire a 

managementului acestora 

file:///E:/documente/diverse%20foto%20indeosebi/DateCorpG02.08.16/documente%20departament%20DSS/Claudiu%20Stefani/Diverse/Laptop_19%20ianuarie%202014/Local%20Settings/Temp/Ed.%20Universitatii
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cuprins.htm
http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/03/Managementul_resurselor_umane.pdf
http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/03/Managementul_resurselor_umane.pdf
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=48&id
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=48&id


9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Temele abordate în studiile de caz sunt discutate cu colegii de masterat şi cu cei din instituţiile partenere şi sunt 

comunicate/evaluate la workshopuri de profil 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Nu este cazul Nu este cazul - 

- - - 

10.5 Activităţi practice -Implicarea în activităţile 

desfăşurate care au fost 

recomandate tutorilor de practică 

din instituţiile partenere de 

practică 

-Certificate de participare la 

workshopuri/seminarii/conferinţe 

de profil 

Se evaluează caietul de 

practică 

 

 

 

Se evaluează 

prezentarea 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

10.6 Standard minim de 

performanţă:  

Realizarea unui studiu de caz vizând calitatea 

managementului resurselor umane din instituția în care se 

desfășoară practica 

 

10.7. Evaluare finală  80%  

 

 
Data completării                                                                       

 

          

 

Semnătura titularului de seminar 

                                                                                            

 

Data avizării în departament      

 

Semnătura director de departament 

 

 


