
МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

 

Студијски програм:  Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије  

Назив предмета:  Менаџмент људских ресурса 

Статус предмета:  обавезан 

Семестар:   друга година, трећи семестар  

Број ЕСПБ:   9 

Услов:    нема 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са концептом управљања људским ресурсима. Предмет је замишљен тако да студентима приближи 

основна питања у области управљања људским ресурсима, као и да укаже на сегменте посла менаџера, чија је једна од 

најважнијих фунција руковођење људима. Избор садржаја (тема) и начин реализације наставе вођени су првенствено 

одређењем крајњег циља предмета.  

Исход предмета: 

Студент ће моћи да употреби стечена знања при управљању људским ресурсима у оквиру будућег занимања. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава  

Увод у менаџмент људских ресурса. Главне активности кадровског менаџмента и менаџмента људских ресурса. Разлике 

између менаџмента људских ресурса и кадровске функције. Социјална заштита у индустрији. Регрутовање и селекција. 

Усвајање других кадровских активности. Законодавство. Флексибилност и различитост. Информациона технологија. 

Професионална удружења кадровских службеника. Менаџмент људских ресурса. Главне карактеристике менаџмента 

људских ресурса. Проблеми концепта менаџмента људских ресурса. Маркетинг менаџмента људских ресурса. Стратегија 

и планирање људских ресурса. Процес формулисања стратегије. Планирање људских ресурса. Предвиђање потражње за 

људским ресурсима. Анализа посла. Процена интерне и екстерне понуде људских ресурса. Незапосленост. Мањак 

квалификација. Конкуренција. Географски фактор. Средства. Развој. Награђивање. Односи са запосленима. Европска 

унија: процедуре регрутовања. Опис посла и спецификација о особи, профил компетентности. Спецификација о особи, 

профил компетентности у контексту регрутовања. Оглашавање слободног радног места. Циљно регрутовање. 

Административне процедуре. Селекција, ужи избор и интервјуи. Телефонски интервју. Интервју. Технике испитивања. 

Административне процедуре. Допунске технике селекције. Психолошко тестирање. Препоруке. Здравствене провере. 

Односи у запошљавању. Права и обавезе обе стране. Закон о запошљавању. Пензионисање. Плаћање за обављени посао 

или оцена учинка. Улога послодавца. Утицај личних проблема на радно место. Поверљивост. Вештина саветовања. 

Процес комуникације. Хијерархијски нивои комуницирања. Заштита на раду. Прописи о радном времену из ЕУ. Процена 

ризика. Партнерство и ангажовање запослених. Технике ангажовања запослених. Основне карактеристике дисциплинске 

процедуре. Контрола одсуства. Улога менаџера људских ресурса. Отпуштање и вишак радника. Уговор на одређено 

време. Незаконито отпуштање. Права отпуштених радника. Рад у иностранству. 

Практична настава   

Теорија учења. Практична питања везана за учење. Ефективно учење. Заборављање. Технике за побољшање учења и 

памћења. Техника мапа ума. Систематски циклус обуке. Процењивање потреба обуке. Планирање обуке. Технике обуке. 

Спровођење обуке. Оцена обуке. Улога организације у учењу. Развој људских ресурса. Обука и развој одређених група 

запослених. Увођење у посао. Инструкције о послу „један на један“. Наставак професионалног развоја. Индивидуално 

плаћање по резултату (рад плаћен по комаду). Групни подстицај (иницијативе). Индивидуална уштеда времена. 

Понашање на радном месту. Радна способност. 
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Методе извођења наставе: 

интерактивна предавања, вежбе, стручна пракса, анализа случајева из праксе, симулације, презентације студената, 

дискусије 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

предиспитне обавезе/испит поена   

присуство предавањима 3   

активност 7   

пројектни/семинарски рад 0   

вежбе/стручна пракса 20   

колоквијуми/испит 70   


