UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Str. Universităţii nr. 1-3, Cod. 410087 Oradea, Bihor,
Telefon: secretariat: 0259-408276, 0259-408407, decanat: 0259-408109;
Fax: 0259-408409
http://steconomice.uoradea.ro; e-mail: steconomice@uoradea.ro

1. Denumirea programului (tema) – Analist Resurse Umane cod COR - 342306
2. Categoria de program - specializare
3. Tipul programului– specializare, curs acreditat CNFPA
4. Forma de învăţământ – cursuri faţă în faţă, folosind soft-ul educaţional eduMeReU şi platforma de
comunicare virtuală Moodle, ateliere de lucru.
5. Durată + număr total de ore + număr credite (dacă există): 8 săptămâni - 100 de ore de curs, durata este
dată de modul de organizare al acestor ore pe săptămână şi pe zile.
6. Utilitatea programului – argumentarea necesităţii existenţei, introducerii, promovării unui astfel de
program: răspunde nevoilor persoanelor care lucrează sau doresc să lucreze în domeniul resurselor umane.
7. Misiunea programului - este dezvoltarea şi furnizarea unor programe de instruire în domeniul
managementului resurselor umane în vederea aplicării în cadrul organizaţiilor a unor politici de management
a resurselor umane corecte şi coerente care să pună accent pe: perfecţionarea continuă, pe parcursul întregii
vieţi a tuturor angajaţilor, promovarea egalităţii de şanse în cadrul firmelor, pe piaţa muncii şi utilizarea
eficientă a resurselor umane.
8. Grup – ţintă – persoane care doresc să se specializeze şi să lucreze în departamente de resurse umane.
9. Obiectivele generale ale programului/ Competenţele generale


să estimeze resursele şi cheltuielile necesare derulării activităţilor de resurse umane



să gestioneze sistemul de relaţii de muncă al organizaţiei



să organizează şi administreze baza de date de evidenţă a Personalului

10 Planul de învăţământ (cu precizarea numărului de ore aferente fiecărui tip de activitate: curs, activitate
practică, evaluare): teorie 38 de ore, practică 56 de ore, evaluare 6 de ore
11 Coordonatorul programului – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan
12 Cum se finalizează (diplome, certificate, atestate etc.) – certificate acreditate CNFPA
13 Informații suplimentare: http://steconomice.uoradea.ro/cfp-mru/

