
7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2

Методе

извођења

наставе

/

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компет: Студент: оспособљеност за обављање управљачким активностима у оквиру

радног процеса људским ресурсима као кључне покретачке снаге економског и технолошког

развоја сваке земље и света у целини. Спознаја да је развијеност једне земље и квалитет

живота њених грађана у директној сразмери од обима и квалитета улагања у развој људских

ресурса

Предм. компет: Усвојена знања и оспособљеност за управљање људским ресурсима.

Афирмише се значај људских ресурса, као једног од темеља успешног пословања и развоја

предузећа. Студенти стичу знања за развој и примену средства и инструмената мотивисања

запослених за постизање што бољих радних резултата. Афирмише се вредност и смисао 

Стицање знања о системима управљања људским ресурсима као кључне покретачке снаге

економског и технолошког развоја сваке земље и света у целини.

Садржај предмета

1. Управљање људским ресурсима као део стратегије економског, технолошког и социјалног

развоја;                                                   

2. Људски рад као ограничавајући фактор и компаративна предност развојног процеса; Методе и

технике истраживања  у  менаџменту људских ресурса                                                     

3. Специфичности, проблеми и отворена питања у управљању људским ресурсима,                                                                       

4. Нове технологије и промене у садржају и начину образовања,континуирано образовање и

унапређивање стручних и професионалних вештина и знања – принцип доживотног учења         

5.  Особине менаџера, њихова улога и одговорност у управљању и развоју људских ресурса                                                               

6. Обезбеђивање људских ресурса-процес регрутовања и селекције људских

ресурса;;Селекционе методе;                          

7. Развој потенцијала запослених;Главне методе развоја  људских ресурса-тренинг запослених;                                            

8. Образовање људских ресурса; Посебни циљеви образовања  за развој запослених;                                                                    

9. Планирање, развој каријере и промоција запослених;                       

10. Флексибилни модели запошљавања и економске активности становништва – нове

технологије и нови приступ развојној стратегији организације                                                                   

11. Награђивање запослених- модел , циљеви и технике награђивања; Процес мотивисања

запослених;

 теорије мотивације                                                                          

12. Право запослених да буду информисани, консултовани и да учествују у процесу одлучивања

у предузећу ;Међународни стандарди од значаја за управљање људским ресурсима;                                                                        

13. Безбедност и здравље запослених; Европски стандарди безбедности и здравља на раду                                                     

14. Информациони систем и организација послова у процесу  управљања људским ресурсима;                                                    

15. Обрада студије случаја;Преглед и одбрана семинарских радова     

Спецификација предмета за књигу предмета

Интерактивна теоријска и практична настава, Консултације
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Проф. Др Дарко МаринковићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИM РЕСУРСИМА II 

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета



поена Завршни испит поена

10 писмени испит

усмени испит 40

30

20

Предиспитне обавезе
активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


