Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Менаџмент безбедности
Изборно подручје (модул)
Изборна група 2
Врста и ниво студија
Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета
Људски ресурси у безбедности
Наставник (за предавања)
Маринковић, Д. Владимир
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
Упознавање студената са менаџмент концептом људским ресурса. Предмет је замишљен тако
да студентима приближи основна питања из области менаџмента људских ресурса, као и да
укаже на сегменте посла менаџера за људске ресурсе чија је једна од најзначајнијих функција
Циљ
руковођење људима. Крајњи циљ предмета је употреба стечених знања код управљања
предмета
људским ресурсима у оквиру будућег занимања. Избор садржаја (тема) и начин реализације
Након успјешног усвајања садржаја овог предмета, студенти ће научити како да направе добру
стратегију за задржавање, како да поступају са људима у организацији, како да их уведу у
Исход
процес рада, да их мотивишу, образују и обучавају, штите, награђују да би постигли што боље
предмета
резултате рада и што повољнију радну атмосферу
Садржај предмета
1. Увод у менаџмент људских ресурса
2. Амбијент људских ресурса данас
3. Правно окружење
4. Нова улога људских ресурса и формулисање стратегије у амбијенту данас
5. Вјештине потребене за ефикасан менаџмент људских ресурса
6. Планирање људских ресурса
Теоријска
7. Регрутовање и селекција кадрова
настава
8. Оријентација: процес прилагођавања организационој култури
нема
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Зрнић, М. (2009), „Менаџмент људских ресурса“, Универзитет за пословне студије, Бања Лука
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
Методе
2
извођења Усмена излагање, разговор и дискусија, текст методе и методе вјежбања, анализа случаја,
пројектни задатак, реферате округлих столова, есејска питања,вид. през.
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току
практична настава
колоквијуми
семинари

поена

Завршни испит
15 писмени испит
15 усмени испит
20
20

поена
30

