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INGINERIA RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAȚIILE INDUSTRIALE  

Domeniul de studii: Inginerie și management 
 

Descriere 

Misiunea programului nostru de master este formarea de abilităţi consolidate absolvenţilor în domeniul 
activităţilor de producţie şi de servicii. Absolvenţii noştri vor fi capabili să gestioneze, eficient şi eficace, 
transformările de amploare pe care le suportă capitalul uman în condiţiile afirmării tot mai pregnante a 
societăţii cunoaşterii şi schimbărilor din domeniul tehnologiilor informatice. 
 

Relevanța pentru piața muncii  

Programul de master este compatibil cu sistemul de calificări al ocupaţiilor din România. Disciplinele 
prevăzute în planul de învăţământ al acestui program de master contribuie direct la pregătirea cursanţilor 
pentru a obţine calificarea de trainee operations manager (ESCO) (Cod COR: 2141.8). Ca exemple de 
organizații care angajează absolvenții noștri cu această specializare sunt: Adecco Romania, HIPO, 
Manpower Romania și altele. 
 
Cod COR: 2148.8 / Denumire COR: trainee operations manager (ESCO) 
 

Competențe  obținute  

• Utilizarea teoriilor şi conceptelor social-economice pentru analiza organizării, funcţionării şi 

managementul organizațiilor; 

• Comunicarea în limba programului de studii a unor mesaje profesionale cu grad ridicat de 

complexitate; 

• Dezvoltarea profesională în organizaţii publice şi/sau private; 

• Asumarea unor funcţii de nivel mediu şi superior în managementul resurselor umane. 

• Aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare şi de relaţionare la nivel organizaţional în condiţiile 

exercitării şi perfecţionării deprinderilor de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice; 

• Asumarea de responsabilități (sociale, economice, ecologice) și comportament etic; 

• Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a unor sarcini profesionale cu grad 

ridicat de complexitate, în condiţii de autoritate şi responsabilitate crescut, precum şi autonomie 

decizională, cu respectarea riguroasă a deontologiei profesionale; 

• Autoevaluarea nevoii de formare personală şi profesională continuă şi a evoluţiei în cariera 

profesională, în scopul dezvoltării competentelor dobândite. 

 
Discipl ine (selecție)  

Proiectarea Structurilor Socio-Tehnice, Ingineria proiectelor industriale, Metode și Tehnici avansate de 
Management, Leadership industrial, Legislația Muncii, Eficienţa economică şi evaluarea riscului, Politici și 
strategii în afaceri industriale 

 
Teme de cercetare (selecție)  

• Creșterea performanței companiei ... prin leadership eficient 

• Impactul digitalizării asupra managementului resurselor umane 

• Motivarea – armă strategică în managementul firmei (Studiu de caz) 

• Efectele telemuncii asupra resursei umane 

• Elaborarea codului etic pentru o organizație 

• Proiectarea si implementarea unei soluții informatice pentru HR 

• Îmbunătățirea performanțelor organizaționale prin aplicarea tehnicilor de KM 

• Formarea resurselor umane - element esențial pentru succesul unei afaceri 

• Răspunderea disciplinară 



• Determinarea și descrierea tehnicilor de menținere a coeziunii și coerenței echipei în condiții de 
telemuncă 

 
 
Alte informați i  de interes  

Ca exemple de companii partenere in program 
menționăm:   
Deutsche Bahn Cargo România - companie cu 
capital german, subsidiara grupului DB Cargo (cel 
mai mare transportator feroviar din Europa) și 
membră a grupului Deutsche Bahn AG, lider de 
piață în domeniul transportului feroviar. 
Porsche România - cel mai mare importator auto 
din România și importatorul general pentru 
mărcile Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, 
Volkswagen Autovehicule Comerciale și Das 
WeltAuto. 
Haier Europe are ca obiect de activitate producția 
de electrocasnice. A fost fondată în anul 1984 în 
Shandong, China, sub numele de Qingdao 
Refrigerator Co. În prezent, Haier se impune ca 
lider de piață la nivel internațional, cu o cotă de 
peste 10% din volumul vânzărilor de electronice 
de consum și electrocasnice. 
 

Limba de predare : Română  

Durata:  2 ani 

Contact:  email: faima.upb@gmail.com   

                   telefon: 021.402.93.36 

Detali i :  faima.pub.ro/master.php 
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