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A szabadkai Közgazdasági Kar A szabadkai Közgazdasági Kar 

bemutatásabemutatása

�� 50 éves tradíció50 éves tradíció

�� Vajdaság egyetlen állami közgazdasági karaVajdaság egyetlen állami közgazdasági kara

�� Bachelor (9), master (11)  és doktori (3) Bachelor (9), master (11)  és doktori (3) 
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�� Bachelor (9), master (11)  és doktori (3) Bachelor (9), master (11)  és doktori (3) 
képzésképzés

�� Kb. 1000 elsőéves hallgató  (kb. 8Kb. 1000 elsőéves hallgató  (kb. 8--10%10%--uk uk 
magyar)magyar)

�� Két helyszín: Szabadka, ÚjvidékKét helyszín: Szabadka, Újvidék



HR oktatás szerepe és helyeHR oktatás szerepe és helye

-- A A HRM tárgyHRM tárgy 20012001 óta, előde:  Munkatudomány óta, előde:  Munkatudomány 

-- nincs külön HRM szakirány, csak Menedzsmentnincs külön HRM szakirány, csak Menedzsment

-- nincsennek szakosodott HR tantárgyak semnincsennek szakosodott HR tantárgyak sem
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-- a HRM tárgy nem kötelező, szakok többségén a HRM tárgy nem kötelező, szakok többségén 
választható tárgyválasztható tárgy (kb. (kb. 400 hallgató400 hallgató))

-- a doktori képzésben a doktori képzésben -- Menedzsment és Menedzsment és 
gazdálkodás szakongazdálkodás szakon -- választható a választható a Nemzetközi Nemzetközi 
emberi erőforrás tárgyemberi erőforrás tárgy



AkkreditációAkkreditáció

�� A Kar és a tanprogramok A Kar és a tanprogramok 20082008--ban lettek ban lettek 
akkreditálvaakkreditálva

�� E szerint a tárgy E szerint a tárgy 6 kreditponttal6 kreditponttal bír, bír, 
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�� a bachelor képzés a bachelor képzés második événmásodik évén szerepel ,szerepel ,

�� választható, egy félévesválasztható, egy féléves tárgykénttárgyként

�� Óraszáma: 2 óra elmélet + 2 óra gyakorlat Óraszáma: 2 óra elmélet + 2 óra gyakorlat 
((30+3030+30))



A HR oktatás bemutatásaA HR oktatás bemutatása

�� A HR A HR tárgy felelősetárgy felelőse Prof. dr Stangl Susnyár Gizella Prof. dr Stangl Susnyár Gizella 
tanárnő, az első szerbiai HRM tankönyv (2005) tanárnő, az első szerbiai HRM tankönyv (2005) 
szerzőjeszerzője

�� IrodalomIrodalom: tankönyv és praktikum szerb nyelven, : tankönyv és praktikum szerb nyelven, 
magyar nyelven vázlatokmagyar nyelven vázlatok
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�� Előadások:Előadások: elméleti alapok, a különböző HR elméleti alapok, a különböző HR 
technikák alapos bemutatása, külföldi példáktechnikák alapos bemutatása, külföldi példák

�� GyakorlatokGyakorlatok: esettanulmányok,csoportmunkák, a : esettanulmányok,csoportmunkák, a 
szerbia HR gyakorlat és hírek követéseszerbia HR gyakorlat és hírek követése

�� SzámonkérésSzámonkérés: 2 írásbeli kollokvium (ZH) és a félév : 2 írásbeli kollokvium (ZH) és a félév 
végén szóbeli vizsga a 3. anyagrészbőlvégén szóbeli vizsga a 3. anyagrészből



SzakirodalomSzakirodalom

�� Szerb nyelvű kötelező irodalom:Szerb nyelvű kötelező irodalom:

•• Tankönyv:Tankönyv: SusnyárSusnyár-- Zimányi (2005): Emberi Zimányi (2005): Emberi 
erőforrás menedzsment (MLjR)erőforrás menedzsment (MLjR)

•• Gyakorlókönyv:Gyakorlókönyv: Szlávicz (2006): Emberi Szlávicz (2006): Emberi 
erőforrás menedzsment  (MLjR)erőforrás menedzsment  (MLjR)-- praktikumpraktikum
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erőforrás menedzsment  (MLjR)erőforrás menedzsment  (MLjR)-- praktikumpraktikum

�� Magyar nyelvű tankönyvMagyar nyelvű tankönyv (a szerb nyelvű (a szerb nyelvű 
fordítása) nincs, csak hallgatói jegyzetekfordítása) nincs, csak hallgatói jegyzetek

�� A szakkönyvtárunkbanA szakkönyvtárunkban: több mint száz : több mint száz 
magyarországi és angolszász HR szakkönyv magyarországi és angolszász HR szakkönyv 
(általános HR és HR funkciók szerint (általános HR és HR funkciók szerint 
szakosodott) található szakosodott) található 



Jövendő célokJövendő célok

�� A szerb nyelvű A szerb nyelvű tankönyv és a praktikum tankönyv és a praktikum 
aktualizálásaaktualizálása

�� Megfelelő színvonalú Megfelelő színvonalú magyar nyelvű magyar nyelvű 
jegyzetjegyzet kidolgozásakidolgozása

�� Intenzívebb kapcsolat kiépítése a Intenzívebb kapcsolat kiépítése a 
gazdasági élettelgazdasági élettel és a és a gyakorlatigyakorlati HR HR 

77

�� Intenzívebb kapcsolat kiépítése a Intenzívebb kapcsolat kiépítése a 
gazdasági élettelgazdasági élettel és a és a gyakorlatigyakorlati HR HR 
szakemberekkelszakemberekkel

�� A A kutatáskutatás szerepének növelése szerepének növelése –– primer primer 
adatok a szerbiai HR helyzetről (adatok a szerbiai HR helyzetről (CranetCranet))

�� Szakosodott HR tantárgyak kialakításaSzakosodott HR tantárgyak kialakítása
(Stratégiai HR, Staffing, Javadalamzás)(Stratégiai HR, Staffing, Javadalamzás)



ZárszóZárszó

A szabadkai Közgazdasági Kar HRM A szabadkai Közgazdasági Kar HRM 
képzése országosan képzése országosan elismertelismert,,

de még bőven van hely a de még bőven van hely a fejlődésrefejlődésre, , 
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de még bőven van hely a de még bőven van hely a fejlődésrefejlődésre, , 

hogy elnyerje az őt megillető hogy elnyerje az őt megillető helyethelyet és és 
súlyt a súlyt a vajdasági felsőoktatásban és vajdasági felsőoktatásban és 
közgazdászközgazdász--képzésben képzésben 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

slavica@ef.uns.ac.rsslavica@ef.uns.ac.rs
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www.ef.uns.ac.rswww.ef.uns.ac.rs


