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Циљ предмета 

Стицање детаљнијег увида у теоријска, истраживачка и практична питања, постављање и евалуирање 

интервенција - процедуре привлачења, селекције, увођења у организацију и процењивања у функцији 

задржавања и добробити, као и развијање професионалне осетљивости неопходне за добру праксу. 
Исход предмета  

Студенти разумеју теоријске основе и практичне проблеме селекције и процењивања запослених; разумеју 

психолошку перспективу и активности у управљању људским ресурсима; знају да планирају, изведу и 

евалуирају процес регрутације, селекције и процењивања запослених; знају да планирају, осмисле, изведу и 

евалуирају селекциони интервју; разумеју важност разноврсности и поштовања једнаких права у 

организацији, као и етичности у раду психолога у области селекције и процењивања у УЉР.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Психологија селекције и процењивања, теоријски и примењени аспекти; Перспектива управљања људским 

ресурсима, организациона и друштвена перспектива, перспектива кандидата и запослених; Управљање 

једнаким могућностима и различитостима; Анализа посла; Критеријум у селекцији и процењивању; 

Приступи спецификацији извршилаца; Брендирање организације као послодавца; Привлачење, Управљање 

искуством корисника; Процедура селекције, технике процењивања, поузданост и валидност предиктора; 

Процењивање запослених у контексту управљања људским ресурсима, Теорија и пракса процењивања 

радне успешности, Обука и усавршавање, Управљање талентима; Етичка питања и коректан третман; 

Селекција и процењивање у глобалном окружењу; Евалуација и унапређивање селекције и процењивања. 

Практична настава  

Анализа посла; Планирање пројекта регрутације и селекције (Брендирање послодавца, Управљање 

искуством кандидата, Привлачење кандидата, Дизајнирање процењивања, технике и алати,  Интегрисање 

налаза и одлучивање); Селекциони интервју; Једнака права у организацији; Практични аспекти и 

дизајнирање истраживања у области селекције и процењивања; Анализа савремених система регрутовања. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   3 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентовање и разматрање видео-материјала, дискусије, вежбе, студија случаја, презентација 

семинарског рада, израда пројекта, припрема и презентација, играње улога, тематски сусрети са 

практичарима, групне и индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Практична настава 5 Писмени испит 50 

Пројекат регрутације 15   

Селекциони интервју 15   

Семинарски рад 15   



 


