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II.Упражнения
№

Тема

Часове

Седм.

Дата

1.

Дискусия - същност и характеристика на човешките
ресурси (ЧР) и управление на човешките ресурси
(УЧР). УЧР и управление на персонала.

2

1

17.09.2019

2

Казус – фактори влияещи върху УЧР в дадена
организация – работа в екип. Схематично
представяне на отдел „ЧР”, в зависимост от
големината на персонала – работа в екип. Казус –
личността на мениджъра.

2

2

24.09.2019

3.

Решаване на казус свързан с планирането на
човешките ресурси в дадена организация – анализ
на факторите оказващи влияние, анализ и оценка на
наличния персонал, прогнозиране на трудовия пазар,
определяне на потребността от ЧР.

2

3

01.10.2019

4.

Движение на човешки ресурси – фаза набор –
необходими документи – мотивационни писма и
автобиографии. Съставяне на мотивационни писма и
автобиографии – индивидуална работа.

2

4

08.10.2019

5.

Движение на човешки ресурси – дискусия върху
фаза подбор - методи за подбор на персонал –
сравнителна характеристика между различните
техники (интервю, тестове, казуси, задачи и др.).

2

5

15.10.2019

6.

Дискусия
върху документи необходими при
назначаване на работа - длъжностни характеристики,
трудови договори, Съставяне на длъжностна
характеристика за избрана длъжност – работа в
екип.

2

6

22.10.2019

7.

Основание за назначаване и освобождаване от
работа.

2

7

29.10.2019

8.

Казус обучение на персонала – разработване на
програма за обучение – индивидуална работа.

2

8

05.11.2019

9.

Казус лично развитие и кариера – дискусия.
Teambuilding и мястото му в България – дискусия.

2

9

12.11.2019

Задача – оценяване на представянето на колега в
упражненията по УЧР и даване на самооценка чрез
формиране на критерии, показатели за всеки от тях,
скала за оценяване, формиране на бална оценка –

2

10

19.11.2017

10

самостоятелна работа.
11.

Решаване на казус за формиране на работната
заплата – работа в екип. Балово оценяване на
значимостта на дадена длъжност – самостоятелна
работа.

2

11

26.11.2019

12.

Тест; Решаване на казус за фактори оказващи
влияние за запазване на безопасността при работа –
работа в екип. Дискусия – индустриални отношения.

2

12

03.12.2019

13.

Представяне на курсови задачи.

2

13

10.12.2019

14.

Финална дискусия и обобщаване на материала.

2

14

17.12.2019

Общо

28
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