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Programul postuniversitar de formare și dezvoltare
profesională continuă “Managementul Resurselor Umane și
Leadership”

1. Motivaţie/expunere de motive privind înființarea programului
postuniversitar de perfecționare
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă „Managementul
resurselor umane şi leadership” este propus de către Departamentul Discipline
Economice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi este de natură a asigura
Universităţii Aurel Vlaicu din Arad oportunităţi de calificare superioară în rândul
universităţilor româneşti şi de recunoaştere la nivel internaţional.
Facultatea de Ştiinţe Economice vine în întâmpinarea cererii ridicate pentru
specialişti din domeniul managementului care să deţină cunoştinţe şi abilităţi de
atragere, selecţie şi gestionare a resurselor umane din organizaţii, conforme mediului
dinamic în care îşi desfăşoară sau îşi vor desfăşura activitatea. De asemenea, se
remarcă creşterea importanţei lucrului în echipă, odată cu sporirea complexităţii
sarcinilor de muncă şi a mediului organizaţional tot mai solicitant. Prin urmare,
coordonatorii echipelor vor trebui să posede anumite abilităţi de leadership prin care
să îi antreneze şi motiveze corespunzător pe membrii acestora pentru îndeplinirea
obiectivelor propuse cu eficienţă şi eficacitate.
Contactul cu diferite societăţi comerciale şi informaţiile recepţionate din
mediul de afaceri ne conduc la următoarele constatări:
• Deficienţe în stăpânirea la un nivel profesional a tehnicilor de
recrutare, selecţie, motivare a resurselor umane;
• Necesitatea câştigării unor abilităţi de leadership care să inspire
membri echipelor şi grupurilor de muncă;
• Nevoia de specialişti cât mai bine pregătiţi în domeniul resurselor
umane care să stăpânească la nivel profesional tehnicile, metodele şi
procedeele specifice domeniului.
Aceste necesităţi şi probleme pot fi soluţionate prin existenţa unor specialişti
în resurse umane din sfera businessului, capabili de a obţine performanţe superioare
pentru companiile în care lucrează prin aplicarea abilităţilor specifice domeniului.
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă „Managementul
resurselor umane şi leadership” răspunde misiunii asumate de Universitatea Aurel
Vlaicu din Arad de a sprijini comunitatea de afaceri locală, naţională, internaţională
cu specialişti în management bine pregătiţi. Programul se adresează unei game largi
de absolvenţi de învăţământ superior care doresc să îşi dezvolte abilităţile de
comunicare şi negociere, cu precădere în sfera afacerilor. Potenţialii participanţi pot fi
absolvenţi de studii economice, psihologie, sociologie sau ştiinţele comunicării care
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lucrează în firme în domeniul resurselor umane, specialişti şi manageri din
departamentele companiilor mari, oameni de afaceri sau antreprenori care doresc să
îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice din domeniul managementului
resurselor umane. Competenţele obţinute în urma parcurgerii şi absolvirii programului
oferă perspective de încadrare pe o funcţie de conducere, mai ales în sfera resurselor
umane.
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă „Managementul
resurselor umane şi leadership” se finalizează cu un examen de certificare a
competenţelor profesionale, care trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic
competenţele dobândite pe ansamblu şi la nivelul fiecărei discipline. Certificatul de
atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care
include situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul creditelor transferabile
acumulate, calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza
dezvoltării programului, competenţele urmărite de program.
Certificatul de atestare a competenţelor profesionale se aprobă prin ordin al
ministrului educaţiei şi se gestionează potrivit reglementărilor în vigoare cu privire la
actele de studii.

2. Misiunea și obiectivele programului
Misiunea programului „Managementul resurselor umane și leadership” este
aceea de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare
pentru domeniul Resurselor Umane și Leadership, care să contribuie la îmbunătăţirea
sistemului de administrare şi dezvoltare a factorului uman şi la creşterea eficienţei
procedurilor din cadrul organizaţiilor şi prin care să fie favorizat accesul absolvenţilor
pe piaţa muncii.
Obiectivele didactice și de cercetare ale programului vizează în principal:
- formarea de profesionişti în domeniul managementului resurselor umane și
leadership-ului, la nivel competitiv în Uniunea Europeană;
- dezvoltarea de specialişti capabili sa genereze soluţii pertinente în
conformitate cu schimbările şi instabilitatea reformelor apărute la nivelul
societăţii româneşti;
- înlocuirea perspectivei teoretice specifice învăţământului universitar clasic cu
o abordare pragmatică, una care să accentueze contribuţiile personale în egală
măsură cu volumul informaţiilor ce trebuie asimilat;
- crearea unui cadru instituţional de pregătire postuniversitară care să asigure
premisele unei formări continue, în conformitate cu noile politici în acest
domeniu;
- dezvoltarea unor proiecte de cercetare relevante;
- însuşirea cunoştinţelor necesare pentru dezvoltarea atât profesională cât şi
personală.

2

MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU“ DIN ARAD
310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR
tel /fax: 0040-257-280070; tel.0040-257-283010; email:rectorat@uav.ro

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, Tel. 0257-280679
Operator de date cu caracter personal nr. 2929

3. Modul de organizare
Programul universitar „Managementul resurselor umane şi leadership” se
organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinul MECTS nr. 3163/2012 privind
aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a programelor
postuniversitare de formare și dezvoltare continuă, a Regulamentului propriu privind
organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor postuniversitare de formare și
dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare,
aprobat de Senatul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.
Acest program de studii postuniversitare se organizează în domeniul
Management, pentru care Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are acreditat
programul de studii universitare de licență Management. Programul se înființează și
se gestionează, potrivit prevederilor legale în vigoare, la nivelul Departamentului de
Discipline Economice. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare
profesională continuă „Managementul resurselor umane şi leadership” se organizează
în limba română, la forma de învățământ cu frecvență, în care există programul de
studii universitare de licență acreditat (Management), în domeniul științific respectiv.
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul resurselor umane şi leadership” se finalizează cu un examen de
certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul
programului. Certificatul de atestare a competențelor profesionale este însoțit de un
supliment descriptiv care conține situația școlară, durata în ore a programului,
numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară/standardul
ocupațional care a stat la baza dezvoltării programului și competența/competențele
sau unitatea de competență/unitățile de competență vizate de programul
postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare
a competențelor profesionale și suplimentul descriptiv se aprobă prin Ordin al
Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice și se gestionează potrivit
reglementărilor referitoare la actele de studii.
Programul se poate organiza în colaborare cu instituții similare, institute de
cercetare, organizații profesionale din România, agenți economici, precum și alți
parteneri interesați, din țară sau străinătate.
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