
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ С. СТУДИЈЕ                                                                  ЗАШТИТА НА РАДУ

 

Назив предмета:  УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
У ЗАШТИТИ 

Шифра предмета: 32740 
Број ЕСПБ: 6 
Наставник: Гаљак Р. Мирјана 
Сарадник:  Јовановић К. Бранислав 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Упознавање студената са основним теоријским појмовима управљања и развоја људских ресурса и 
разумевање њихове међусобне повезаности и утицаја. Стицање знања и способности за ефикасно 
управљање људским ресурсима и деловање ради развоја људских ресурса у области безбедности и заштите 
здравља на раду. 

Исход предмета:   

Поседовање развијеног система знања о савременим концепцијама, стратегијама и могућностима 
управљања људским ресурсима; компетенције - знања и способности за ефикасно деловање ради развоја 
људских ресурса у области безбедности и заштите здравља на раду. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Управљање и развој људских ресурса – појмовне, теоријске, историјске, правно - 
етичке и др. Димензије; Управљање људским ресурсима као пословна филозофија и функција менаџмента; 
Потребе, утицаји и изазови управљања људским ресурсима (екстерни и интерни фактори пословног 
окружења); Стратегијско управљање људским ресурсима; Планирање људских ресурса; Анализа и дизајн 
рада; Развој људских ресурса (социјализација, оријентација запослених, перформансе, мотивација и др.); 
Управљање развојем људских ресурса (процена и вредновање успешности, односи, обучавање и 
организационо учење); Развој каријере запослених; Безбедност и здравље запослених као функција УЉР; 
Глобалне промене и развој људских ресурса у будућности - различити приступи развоју људских ресурса и 
њихове импликације на развој људских ресурса у области безбедности и заштите здравља на раду. 
Практична настава: Разматрање актуелних питања и проблема управљања и развоја људских ресурса у 
заштити и промишљање њихових импликација на развој система безбедности и здравља на раду кроз 
израду и одбрану семинар. радова.  
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Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 3 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, презентације, израда и одбрана семинарског рада, разговор и дискусија, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит - 
Практична настава - Усмени испит 40 
Колоквијум-и 30   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


