
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Анализа потреба за вештинама и обукама 

Наставник/наставници: Александра Пејатовић, Едиса Кецап 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ 

Услов: Положен испит из предмета Увод у андрагогију, Општа андрагогија и Андрагошка дидактика 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за анализу потреба за знањима, вештинама и обукама, и то на нивоима тржишта 

рада, организације, занимања (радног места) и на индивидуалном нивоу. 

Исход предмета  

Након успешно завршеног курса Анализа потреба за знањима и вештинама студенти ће да: 

- Разумеју зависност образовних потреба од ширег социјално-економског контекста;  

- Разумеју сервисни приступ у истраживању образовних потреба; 

- Анализирају потребе тржишта рада за радним местима и занимањима; 

- Идентификују потребе за знањима, вештинама и обукама полазећи од стандарда рада, радног 

места, или занимања; 

- Формулишу критеријуме обављања посла, односно занимања (на основу принципа добре праксе 

и/или експертске процене); 

- Израде пројекат истраживања, обликују инструменте за испитивање индивидуалних потреба за 

знањима и вештинама, реализују истраживање и направе извештај са истраживања, у којем на основу 

анализе резултата, формулишу предлоге за задовољавање идентификованих потреба за знањима, 

вештинама и обукама одређене циљне групе одраслих. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Контекстуална условљеност образовних потреба и приступа њиховом истраживању; Анализа потреба 

тржишта рада; Анализа посла; Идентификовање потреба за знањима, вештинама и обукама у организацији; 

Приступи и методе истраживања потреба у образовању одраслих; Разумевање образовних потреба 

појединаца као основе за истраживање индивидуалних образовних потреба одраслих; Теорије образовних 

потреба у андрагогији и њихова функција у истраживању образовних потреба одраслих; Испитивање 

образовних потреба одраслих. 

Практична настава  

Израда пројекта и инструмената истраживања образовних потреба одраслих, реализација истраживања и 

израда извештаја са истраживања са препорукама практичарима у области образовања одраслих. 
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Материјали са часова 

 

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

Методе извођења наставе 

 

Предавања, презентације, радионице, пројектно-истраживачки рад, рад у малим групама, индивидуални 

рад, консултације. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 поена  Завршни испит  30 поена 

Израда пројекта истраживања  20 поена Усмени испит  30 поена 

Израда инструмената за 

истраживање потреба 
15 поена   

Анализа резултата 

истраживања 
20 поена   

Препоруке за задовољавање 

потреба за знањима, 

вештинама и обукама 

одређене циљне групе 

одраслих   

10 поена 

 
  

Активност на часу   5 поена   

 
 


