
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Универзитет и целоживотно учење 

Наставник/наставници: Александра Пејатовић, Виолета Орловић Ловрен 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са улогом универзитета у остваривању концепта целоживoтног учења и 

остваривању његове друштвене мисије и андрагошке функције. 

 

Исход предмета  

Након успешно завршеног курса Универзитет и целоживотно учење студенти ће да: 

- Знају институционалне карактеристике и друштвену улогу универзитета 

- Идентификују андрагошку функцију универзитета 

- Умеју да критички сагледају допринос универзитета остваривању концепције целоживотног учења и 

односе екстерних и интерних учесника у овом процесу. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развој универзитета као институције високог образовања. Андрагошки аспекти проучавања универзитета. 

Глобална образовна политика и модерно виђење универзитета. Концепција целоживотног учења, развој и 

перпсективе универзитета. Интегрални инситуционални развој универзитета. Мисије универзитета. 

Интердисциплинарност и сарадња као стратегије развоја универзитета. Интернационализација и развој 

универзитета. Карактеристике и партиципација студената у развоју универзитета. Развој програма и 

функција универзитета у светлу целоживотног учења. Професионални развој универзитетског кадра и 

концепција целоживотног учења. Подршка универзитета каријерном развоју студената. 

 

Практична настава  

Анализа андрагошких функција универзитета у историјском и компаративном оквиру. Потребе и 

могућности учешћа различитих категорија полазника у универзитетском образовању. Проучавање питања 

доступности и равноправности различитих циљних група у универзитетском образовању. Истраживање 

сарадње унутар универзитета и релација са различитим сегментима друштва. Анализа баријера у примени 

концепције целоживотног учења и улоге универзитета. Анализа мобилности студената и наставника као 

аспекта развоја и јачања универзитета у контексту целоживотног учења. Каријерни развој студената. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, пројектни рад, дискусија 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Активно учешће током 

реализације наставе и курса 
5 усмени испит 50 

Анализа облика и активности 

целоживотног учења на 

универзитету – тимски рад 

20   

Израда презентације и 

презентовање примера добре 

праксе у остварењу целоживотнг 

учења и мисија универзитета у 

свету 

25   

 


