
 

Descriere program 

Managementul resurselor umane (MRU) 

 

Programul de studii masterale Managementul Resurselor Umane (MRU) se 
încadrează în domeniul Psihologie.  

Durata studiilor este de 2 ani - 120 de credite ECTS (The European Credit 
Transfer System).  

Programul își propune să ofere studenților cunoștințele și experiențele 
necesare conceperii și pilotajului activităților de management al resurselor umane și 
să formeze specialişti în resurse umane, în societăți comerciale, în organizații 
publice, private, în diverse alte colectivități și asociații.  

Această specializare oferă fundamentele privind diagnoza organizațională și 
înțelegerea instrumentelor de intervenție organizațională, stăpânirea instrumentelor 
de evaluare şi a tehnicilor şi metodelor specifice intervenției organizaționale și 
formarea capacității de decizie pentru alegerea strategiei de intervenție adecvată 
fiecărei organizații.  

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt 
următoarele: 

 Dobândirea de competențe în domeniul Managementului resurselor umane,  
Psihologie muncii și organizaționale. 

Cunoașterea și aprofundarea noţiunilor de bază privind aspecte importante a 
organizaţiei: comunicare, conflict, conducere, motivare, conducere, stres, muncă 
eficientă, noţiunilor de bază privind selecţia profesională, testul psihologic, 
problematica predicţiei reuşitei profesionale viitoare și a principiilor generale de 
testare şi interventie organizaţională,  

Dobândirea unor abilităţi practice în implementarea proiectelor de prevenţie şi 
intervenţie pe teme de sănătate organizaţională, în rezolvarea creativă a problemelor 
din cadrul echipei. 

Cunoașterea şi aplicarea tehnicilor de diagnoză organizaţională şi de 
planificare şi implementare a schimbării organizaţionale. 

Însuşirea tehnicilor de evaluare a caracteristicilor personale relevante pentru 
carieră şi modele decizionale în alegerea profesiei. 

Realizarea unor studii practice cu privire la instrumentarul dobândit. 
 

Am absolvit Masterul de MRU, ce fac acum? 

După absolvire important să mă angajez în cadrul unei organizații și în funcție de 
nevoile sale să-mi adaptez abilitățile, competențele pentru a interveni eficient.  

La finalul celor 2 ani de masterat vei primi o diplomă pe care scrie: 

Absolvent al Programului masteral Managementul Resurselor Umane.  

Ce poți face cu acestă diplomă? 

Disciplinele studiate în cadrul programului masteral răspund integral cerințelor 
Colegiului Psihologilor din România, pentru dobândirea dreptului de liberă practică 
autonomă ȋn domeniul Psihologiei muncii și organizaționale. 

Cariera în MRU  

Piața muncii oferă profesii diverse și variate în domeniul managementului resurselor 
umane în organizații private și publice și cabinete private de Psihologia muncii, 



Psihologie organizațională, Psihologie transporturilor, de consultanță 
organizațională, de orientare și consiliere în carieră:  
-manager de resurse umane; 
-manager de securitate și sănătate în muncă; 
-specialist resurse umane; 
-specialist în relații publice 
-auditor sisteme de management pentru sănatate și securitate ocupațională 
-consultant sistem calitate 
-consultant administrație publică; 
-inspector în resurse umane 
-inspector de specialitate în administratia publica 
-inspector de specialitate de formare, evaluare și selecție profesională 
-referent în management. 

 


