Конспект по Управление на човешките ресурси в туризма за студентите от
специалности МТ, МХР, МСВ, курс ТРЕТИ, редовно обучение

Тема 1: Същност на УЧР. Природата на туристическата организация от гледна
точка на управлението. Предмет, цели и необходимост от мениджмънта на
човешките
Тема 2: Поведение на ЧР в организацията.
1.

Поведение на индивида в организацията (същност и различия на хората в

организацията; причини за различията).
2.

Поведение на групата в организацията (същност, създаване и развитие на

хората в организацията).
Тема 3: Планиране и дизайн на труда в организацията.
Същност и предмет на дейността”проектиране на труда”. Планиране на
потребностите от и източниците на ЧР в организацията. Техники и подходи за
проектиране на труда в организацията.
Тема 4: Анализ на труда в организацията.
Същност на дейността”анализ”. Техники за анализ. Подходи за анализ.
Длъжностна характеристика като резултат от анализа.
Тема 5: Формиране на човешките ресурси.
Същност на дейността набор. Цели на дейността набор. Процедури за набор.
Техники за набор. Същност на подбора. Техники за подбор. Интервюто като найизползвана техника. Видове интервюта. Различия между дейностите набор и
подбор. Изграждане и задържане на талантливи служители.
Тема 6: Управленски практики, насочени към изпълнението, оценката и
възнагражденията на човешките ресурси.
Същност на дейността” оценка” Модели за оценка ЧР. Методи за осъществяване
на оценка на човешките ресурси. Възнаграждение на човешките ресурси.Същност
на дейността „възнаграждение”. Системи за възнаграждение.
Тема 7: Комуникация в управлението на ЧР.
Същност и нужда от комуникация. Информация и комуникация.
1.

Междуличностни и организационни комуникации.

Техники за наемане на нов служител и интервю за Интервю за наемане на нов
служител и интервю за оценка на изпълнението на работата.

Тема 8: Организационна култура.
Корпоративната култура и връзката й с управлението на човешките ресурси.
Управление на кариерата. Планиране на кариерата. Фирмена ефективност и
ефективност на кариерата.Управление на конфликтите в организацията
Тема 9:

Управление на конфликти в организацията. Същност на

конфликтите. Видове конфликти в туристическата организация.
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