
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 25

10 усмени испит 25

20

10

Стицање основних знања и претпоставки за даље истраживање и усавршавање у овој области; способност 

коришћења управљачких метода и техника идентификовања и усмеравања људских потенцијала према 

циљевима организације, као и способност дефинисања критеријума избора, вредновања, награђивања и 

усмеравања развоја запослених и доношења квалитетних одлука

 Израда пројеката везаних за анализу посла, развој каријере, системе вредновања и 

награђивања; Сагледавање и анализа праксе организација у окружењу; Симулација интервјуа 

при запошљавању.

Стицање фундаменталних знања о научној дисциплини и њеној примени; упознавање студената са 

значајем, циљевима и методама управљања људским ресурсима, савладавање метода и техника 

управљања људским потенцијалима у организацији и повезивања организационих и индивидуалних 

циљева, као и развијање способности идентификовања потенцијала запослених

Садржај предмета

Појам, дефиниција и циљеви менаџмента људских ресурса. Место менаџмента људских ресурса у 

теоријској мисли о управљању. Организационо окружење и менаџмент људских ресурса Стратегијски 

менаџмент људских ресурса. Планирање људских ресурса, дизајнирање радног места. Анализа 

посла,регрутовање кандидата за запослење. Селекција и избор кандидата за запослење. Увођење у посао, 

оријентација и социјализација. Развој људских ресурса. Тренинг и образовање запослених. Планирање и 

развој каријере. Оцењивање перформанси запослених. Плате и други облици награђивања. Радни односи. 

Здравље и безбедност запослених. Организација функције менаџмента људских ресурса. 

Интернационални менаџмент људских ресурсa

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална (усмено излагање-објашњење; разговор-развојни), Илустративно-

демонстративна
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Пословна економија

Основне академске студије

Менаџмент људских ресурса

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ


