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DERS KODU DERS ADI İÇERİK   BİLİM DALI T+U+KR AKTS 
      

  Bu derste, kapitalizmin dönüşüm dinamikleri ve bununla birlikte İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

345034700000502 Çalışma İlişkileri üretim ve çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan değişimin, Türkiye de ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   
ve dünyada, devlet, işverenler, işçi sendikaları ve işçiler üzerindeki 

   

     

  etkileri ele alınacaktır.     
      

  Dersin  belli  başlı  konuları  arasında  motivasyon  kuramları, İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

  öğrenme kuramları, duygu ve heyecan kuramları, kişilik kuramları, ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   

345031100000503 Davranış Teorileri 
sembolik etkileşim kuramı, Atıf Teorisi, çatışma teorileri, tutum ve    

değişimi  kuramları,  alış-veriş  kuramları,  rol  kuramı,  yapısal- 
   

     

  işlevselcilik  kuramı,  genel  sistem  kuramı  gibi  konular  yer    

  almaktadır.     
      

  İş  analizi,  insan  kaynakları  yönetim  fonksiyonlarının  düzgün İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

  işleyebilmesi için bir temel oluşturur Bu amaçla, iş analız ve ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   
 

İş Analizi Seçme ve 
dizaynı, iş analizi bilgilerinin toplanması, iş analız teknikleri gibi    

345000000000531 konular islenecektir.  Bunların  yanı  sıra  personel  temin ve 
   

Yerleştirme 
   

 seçiminin organizasyonlardaki önemi, personelin seçim evreleri ve    
     

  işe yerleştirme dersin kapsamı içerisinde yer alan diğer konular    

  arasındadır.     
      

  Bu ders, katılımcılarına, ülkemizdeki çalışanları etkileyen iş ve İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

  sosyal güvenlik hukuku ve mevzuatı ile ilgili bilgileri aktarmayı ve ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   
  uygulama  sorunlarını  tartışmayı  amaçlamaktadır.  İş  hukuku    

  kaynakları, iş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku,    

380034000000512 İş Hukuku hizmet akdi kavramı, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, toplu iş    

  hukuku, işçi ve işveren kuruluş ve işleyişleri, toplu iş sözleşmesinin    

  yapılması, uygulama alanı ve sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları    

  ve çözüm yolları arabuluculuk,  grev ve lokavt  dersin  temel    

  konuları arasındadır     
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  Gerek organizasyon gerekse yönetici bakış açısından ülkemiz İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

  koşullarında yaşanan kariyer problemleri ve çözüm yollarına ilişkin ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   
 

Kariyer Planlama ve 
farklı yaklaşımlar programın asıl hedefini oluşturmaktadır. Bu    

345000000000534 hedef doğrultusunda   işletmelerde   kariyer planlama   ve 
   

Geliştirme 
   

 geliştirmenin önemi, kariyer geliştirme sisteminin parçaları ve    
     

  düzenlenişi,  özel  gruplar  için  kariyer  geliştirme  programları    

  işlenecek konular arasındadır.     
      

  Örgütlerde  müzakere  gerektiren  başlıca  durumlar:  müzakere İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

  sürecinin  temel  evreleri,  müzakerelerde  benimsenen  başlıca ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   
 

Müzakere ve İletişim 
yaklaşımlar, Başlıca müzakerelerde taktik ve stratejileri, küresel    

345000000000525 piyasalarda müzakerelerin önemi ve kültürler arası müzakerelerde 
   

Teknikleri 
   

 gereken beceriler, yöneticilerin kariyerlerinde müzakerelerin    
     

  önemi,  maaş  ve  diğer  ödüllerle  ilgili  müzakereler,  iş    

  görüşmelerindeki müzakereler.     
      

  Bu ders, örgüt çalışanlarını motive etmek ve onların işletmeyle İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

  bütünleşmelerini sağlamak için gerekli adil ücretlendirme sistemi ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   
  ve  politikalarını  ve  ödüllendirme  yöntemlerini  öğretmeyi    

  amaçlamaktadır. Bunun için; ödül yönetim sistemi, ödül yönetimi    

345000000000536 
Ödüllendirme kavramı, performans değerlemenin kullanım alanları, performans    

Yönetimi yönetimi  sisteminin  geliştirilmesi,  performans  değerlendirme 
   

    

  yöntemleri, ödül yönetim sisteminin başarısını etkileyen faktörler,    

  performans değerlendirme sonuçlarının ücret-maaş yönetiminde    

  kullanılması,  ödül  yönetimi  sisteminin  denetimi  gibi  konular    

  dersin temelim oluşturur.     
      

  Bu derste, etkili bir müzakere sürecinin iyi anlaşılabilmesi ve etkin İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

345000000000517 
Ölçme ve olarak yürütülebilmesi maksadıyla; müzakere kavramı, müzakere ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   

Değerlendirme süreci, etkili müzakereciliğin esasları, müzakere taktikleri, liderlik- 
   

    

  iletişim-çatışma-güç-otorite  gibi  örgütsel  davranış  konularının    

  müzakere üzerindeki etkileri, müzakerede kültürel farklılıkların    
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  önemi ve uluslar arası müzakere teknikleri üzerinde durulacaktır.    

      

  İşe  alımlarda  iç  kaynakların  ve  dış  kaynakların  avantaj  ve İNSAN KAYNAKLARI VE 3+0+3 6 

345000000000520 Personel Seçme ve dezavantajları, personel seçim süreci, iş analizi, personel seçim ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM   
Yerleştirme yöntemleri (mülakat, zeka ve yetenek testleri, kişilik envanterleri 

   

    

  vb.), iş teklifi süreci.    
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