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Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Увод у андрагогију 

Наставник: Миомир Деспотовић, Александар Булајић 

Сарадник: Никола Коруга 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 ЕСПБ 

Услов: Испуњене обавезе предвиђене Статутом 

Циљ предмета: обезбедидити критички преглед развоја андрагогије као интегративне научне дисциплине, 

њених, различитих концепција и модела и њихове логичко-методолошке и филозофске заснованости. 

Исход предмета:  

По завршетку курса студент ће бити у стању да: 

 разуме проблем разграничавања науке; 

 објасни критеријуме заснивања научних дисциплина; 

 објасни промену и смену научних парадигми, 

 разуме базичне приступе и традиције у научним истраживањима; 

критички процењује идеолошке и аксиолошке аспекте научног сазнавања и конструкције знања;.  

 разуме предмет предмет проучавања и научну структуру андрагогије; 

 разуме теоријско-епостемолошки и нормативно-апликативни статус андрагогије као науке; 

 критички евалуира основне концепције и моделе науке о образовању и учењу одраслих; 

Садржај предмета 

Теоријска настава и практична настава:  

Разграничавање науке и критеријуми заснивања посебних наука. Теорија научне методе и објективности у 

науци. Оповргљивост и оповргавање у науци. Напредак у научном сазнавању и замена парадигми. Појам и 

сврха научног знања. Приступи и традиције у начним истраживањима. Филозофско аксиолошке основе 

андрагогије. Вредности као сржни појам у образовању одраслих. Шварцова теорија базичних вредности. 

Концепције науке о васпитању и образовању. Однос педагогије и андрагогије. Развој андрагогије. Појам и 

предмет андрагогије. Андрагогија и друге науке. Концепције и модели андрагогије. Систем андрагошких 

дисциплина. Андрагогија као теоријско-емпиријска и нормативно-апликативна наука. Професионализација у 

образовању одраслих.  
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са http://moodle.f.bg.ac.rs/file.php/301/Socijalna_psihologija_vrednosnih_orijentacija.pdf  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: предавања; семинарске вежбе (радионице); индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

 семинарска презентација 25 писмени испит 50 

постер 25   

 

 

 


