
 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм: Oсновне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Развој људских ресурса 

Наставник: Кристинка Овесни 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: / 

Циљ предмета Упознавање студената са основним теоријама и истраживачким парадигмама развоја 

људских ресурса. Оспособљавање за практично интервенисање на подручју развоја људских ресурса у 

организацијама у приватном или јавном сектору. 

Исход предмета  

Студенти ће након овог курса моћи да разумеју и објасне различите теорије и истраживачке парадигме, да 

примене различите приступе, методе, технике и инструменте и да на основу добијених резултата напишу и 

реализују план развоја људских ресурса  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Теоријска и историјска основа развоја људских ресурса – Појам, предмет и конституисање подручја 

истраживања – Процес професионализације и улога андрагога у развоју људских ресурса – Кључне 

парадигме и појмови на подручју развоја људских ресурса – Андрагошке импликације теорије дизајнирања 

развоја људских ресурса – Основе концепта организације која учи – Основе концепта управљања знањем – 

Писање плана андрагошке интервенције за развој људских ресурса – Информационо-комуникационе 

технологије и развој људских ресурса  

Практична настава  

Улога андрагога и њене етичке димензије у развоју људских ресурса – Кључне парадигме и појмови на 

подручју развоја људских ресурса – Испитивање потреба за развој и подстицање развоја људских ресурса на 

диференцираним нивоима (појединца, процеса и организације) – Дизајнирање развоја људских ресурса у 

складу са организационим захтевима – Студија случаја: Мотивација на подручју развоја људских ресурса – 

Писање плана андрагошке интервенције за развој људских ресурса – Студија случаја: Сагледавање 

различитих аспеката промена у савременој организацији и могућности импликације на развој људских 

ресурса 
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34. 10) Овесни, К., Станојевић, Ј., Радовић, В. (2019). Информационо–комуникационе технологије у 
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Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, радионице, дискусија, истраживачки рад студената, 

консултације, семинарски рад/студија случаја, On–line метод 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 40 



 

истраживачки рад 10   

колоквијум 20   

семинарски рад – студија случаја 20   

 


