
8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 30

30

20

/

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности: Овладавање принципима анализе посла, планирања, селектовања,

социјализације и оријентације, тренинга и образовања, оцењивања перформанси, награђивања

и мотивисања, бриге о здрављу и безбедности људских ресурса,управљања каријером

запослених и организацијом одељења људских ресурса.

Предметне компетентности: Упознавање студената са теоријским основама управљања

људским ресурсима  ии њихово оспособљавање за практичну примену стечених знања у процесу 

управљања  људским ресурсаима у организацији.

studije slucajeva, work shop-ovi=

Стицање знања о основним улогама, циљевима и активностима управљања људским

ресурсима, као и стицање одређених практичних знања и вештина.

Садржај предмета

• Појам улога и концепт управљања људским ресурсима-општи појмови и циљеви;

• Људски ресурси пред изазовима глобализације; 

• Главни задаци и активности управљања људским ресурсима у оквиру савремене организације

рада;

• Базични задаци управљања људским ресурсима- анализа посла и дизајнирање радних места;

• Планирање људских ресурса-појам и циљеви планирања људских ресурса;

• Обезбеђивање људских ресурса-процес регрутовања и селекције људских ресурса;Интерни и

екстерни извори регрутовања људских ресурса; Селекционе методе;

• Развој потенцијала запослених;Главне методе развоја људских ресурса-тренинг запослених;

• Образовање људских ресурса; Посебни циљеви образовања за развој запослених;

• Планирање, развој каријере и промоција запослених;

• Управљање и оцењивање перформанси запослених;

• Награђивање запослених- модел , циљеви и технике награђивања;

• Процес мотивисања запослених;теорије мотивације;

• Безбедност и здравље запослених; Европски стандарди безбедности и здравља на раду

• Информациони систем и организација послова у процесу управљања људским ресурсима;

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, ДИСКУСИОНЕ ГРУПЕ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
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Пословне академске студије

Проф. Др Дарко МаринковићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


