
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета:  Менаџмент у образовању одраслих 

Наставник/наставници:  Шефика Алибабић-Хоџић,  Јован Миљковић 

Статус предмета:   Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ 

Услов: положен испит из Управљања системом образовања одраслих 

Циљ предмета 

Разумевање теоријских основа менаџмента у образовању и развијање вештина за примену менаџмент 

модела у делатности образовања одраслих.  

Исход предмета  

-Разуме интердисциплинарне приступе феномену менаџмента у образовању и дефинише основне појмове 

менаџмента; 

 -Процењује могућност примене теорија организације у управљању институцијом за образовање одраслих; 

 -Процењује могућност  примене модела менаџмента у образовању одраслих;  

-Познаје „алате“ стратешке анализе;  

-Примењује  SWOT анализу приликом анализе окружења образовне институције;  

-Разуме концепт стратегијског менаџмента и пројектује примену његових елемената у институцији за 

образовање одраслих;  

-Разуме значај маркетинга у образовању одраслих;  

-Креира интервенције у организацији за побољшање организационе културе и климе;  

-Разуме вишенивовски значај феномена лидерства за управљање институцијом за образовање одраслих;  

-Разуме проблеме феминизације образовања и маскулинизације управљања образовном институцијом;  

-Схвата значај професионализације менаџмента у образовању. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

-Интердисциплинарни приступ проблемима менаџмента; -Основе менаџмента: основне концепције и 

појмови (менаџмент, лидерство, руковођење), теорије, приступи, претпоставке примене у образовној 

делатности; -Потенцијали и ограничења теорије организације (класична теорија, неокласична теорија, 

теорија контингенције) у образовној делатности; -Модели менаџмента у образовању одраслих; -

Стратегијски менаџмент образовне организације/институције; -Значај маркетинг менаџмента у образовању 

одраслих; -Вишезначност и потенцијали феномена лидерства у образовању одраслих; -Значај 

организационе културе и климе за управљање образовном институцијом; -Професионализација менаџмента 

у образовању – менаџерске улоге и компетенције; Проблем феминизације образовања и маскулинизације 

управљачких функција у образовању; -Менаџмент квалитета у институцијама за образовање одраслих.  

 

Практична настава  

-Анализа екстерног и интерног образовног окружења применом метода стратешке анализе; -

Позиционирање образовне институције (или облика) на „образовном тржишту“; -Израда модела 

стратегијског управљања образовном институцијом; -Менаџерске вештине: техничке, концептуалне, 

интерперсоналне, комуникационе, вештине решавања проблема/одлучивања; -Модели (програми и облици) 

образовања/усавршавања менаџера у образовању; -Управљање организационом културом и климом 

образовне институције. 
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Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, радионице, консултације, стручне посете / сусрети с праксом, самостални истраживачки 

рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 40 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


