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KÖZSZOLGÁLATI STRATÉGIAI
EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT
Strategic Human Rereourche Management in the Public Service

A Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment című tankönyv szerzői átfogó képet adnak a címben foglalt komplex tevékenység lényegéről a tisztelt olvasó számára, annak a közszolgálat feladatellátását és a közszolgálatban dolgozók munkavégzését segítő, támogató, koordináló helyéről, illetve szerepéről. A nyolc fejezetben közreadott ismeretanyag
szorosan kapcsolódik a közigazgatás-szervező alapszakon oktatott munkajog, közszolgálati jog és közszolgálati életpályák című tantárgyakhoz. Azonban amíg ezek a közszolgálati
tisztviselők állományviszonyával, jogaival, kötelezettségeivel, életpályájuk alakulásával ös�szefüggő jogi szabályozás kérdéseit taglalják, addig ez a tankönyv a közszolgálati szervezeteket, az ott dolgozók életét, munkavégzését, teljesítményét, ösztönzését, karrierjét, fejlesztését befolyásoló emberierőforrás-gazdálkodással összefüggő menedzsmentmegoldásokat veszi sorra. Teszi mindezt a jelenleg legkorszerűbbnek számító stratégiai emberierőforrás-menedzsment rendszerének a közszolgálatra kidolgozott rendszermodelljét felépítő humán folyamatok és humán funkciók bemutatásával, és az eredményes működtetésüket biztosító
menedzsmenttechnikák, elvek, módszerek, eszközök közreadásával. Ezzel a kiegészítéssel
válik teljessé, átfogóvá az a kép, amelyet feltétlenül ismerniük kell az érintetteknek a foglalkoztatásukkal kapcsolatban.
A tankönyv rendszerbe foglalja azokat a megoldásokat, amelyeken keresztül a közszolgálat személyi állománya eligazodhat az életpályája meghatározó kérdéseiben, tisztán láthatja
lehetőségeit, választhat az esetenként megnyíló alternatív megoldások közül, megismerheti,
hogy az emberierőforrás-gazdálkodás milyen szolgáltatásokkal áll a rendelkezésére ma és a
közeljövőben, valamint a stratégiai emberierőforrás-menedzsment milyen formában járulhat hozzá személyes boldogulásához, a közszolgálat megújításához, versenyképessége növeléséhez. A közigazgatási mesterszakon oktatott Közszolgálati HR-menedzsment című tankönyvünk e kötet anyagára épül.
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