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Fakulta ekonomicko-správní
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Poskytovatel
Forma
Cíl

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, kurz je akreditován u MVČR
(číslo akreditace programu:AK/VE-65/2008, číslo akreditace instituce:AK/I-16/2008).
E-learningové vzdělávání – moderní, interaktivní a flexibilní forma vzdělávání
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout uchazečům základní poznatky a informace
z oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na veřejnou správu. Kurz je určen jak
začátečníkům, tak i pokročilým v této problematice. Pomocí e-learningové platformy
je možné uzpůsobit obsah kurzu každému účastníkovi.

Cílová skupina vzdělávání vedoucí úředníci veřejné správy
Délka trvání kurzu

10 týdnů (max. 80 výukových hodin)
začátek kurzu 22. března 2010
ukončení kurzu červen 2010

Organizace

vstupní infoseminář (instruktáž – 22. března 2010)
závěrečné slavnostní předání certifikátu (červen 2010)

Cena

4 000 Kč v českém jazyce, 5 000 Kč v anglickém jazyce (osvobozeno od DPH)

Obsah vzdělávacího programu:
1. Společný modul (Úvod do problematiky)
2. Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
● Role lidských zdrojů v rámci současného výkonu veřejné správy
● Nejdůležitější vzdělávací potřeby manažerů a úředníků ve veřejné správě související s reformou veřejné
správy v rámci EU
● Efektivní systém řízení lidských zdrojů. Nová veřejná správa a skutečné možnosti a principy jejího
uplatňování v jednotlivých zemích
● Vedení lidí v místní správě
● Práce s veřejností. Partnerství veřejného a soukromého sektoru na lokální úrovni
● Řízení jakosti a implementace jeho principů v místní správě
● Vyjednávání – komunikace a interakce
● Řízení vlastního času (time management)
● Vytváření týmů a pracovních skupin
● Řízení týmů a pracovních skupin a práce v nich
3. Doplňkový modul – řešení sociálních konfliktů

Kurz je realizován a garantován dlouholetými akademickými pracovníky Univerzity Pardubice,
Fakulty ekonomicko-správní. Tutorem kurzu je Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Závaznou přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 20. března 2010,
uhradit kurzovné je nutné nejpozději do 20. března 2010!!!

Kontakt: Ing.Veronika Hájková
Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice
e-mail: veronika.hajkova@upce.cz
telefon 466 036 571

