
 

Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Образовне политике и менаџмент 

Наставник или наставници: Шефика Алибабић, Јован Миљковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 15 ЕСПБ 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање за самостално истраживање и креирање интервенција у области образовних политика и 

менаџмента у образовању. 

Исход предмета  

-Разуме детерминанте и закономерности развоја образовних политика; 

-Примењује различите приступе у истраживању образовних политика и менаџмента у образовању; 

-Процењује функционалност различитих менаџмент модела у суочавању са изазовима са којима се среће 

образовни систем/ институција у свом функционисању; 

-Креира иновације/промене у образовању одраслих, сходно идентификованим проблемима; 

-Предвиђа потенцијалне кризе и изазове у систему и институцији за образовање одраслих; 

-Процењује успех образовне реформе и/или иновације у области образовања одраслих; 

-Дизајнира програме за развој компетенција експонената образовних политика и образовног менаџмента. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Јавне политике: контекст, значење, актери, инструменти, односи; -Детерминанте и 

закономерности развоја образовних политика; -Разноврсност приступа у проучавању образовних политика 

и система образовања одраслих (историјски, компаративни, холистички, емпиријски, економски, 

системски, менаџмент приступ...); -Мисија система и институције образовања одраслих у концепцији 

целоживотног образовања и учења; -Системски проблеми образовања одраслих- улога и допринос 

образовне политике у њиховом решавању; -Управљање променама/реформама система образовања 

одраслих; -Управљање институцијом за образовање одраслих у контексту образовне реформе; -Управљање 

кризом у образовном систему и институцији; -Процеси стандардизације, акредитације и лиценцирања као 

структурални елементи образовних политика и као фактори унапређења образовања одраслих; - Однос 

истраживања образовања и формулисања образовних политика; -Приступи евалуацији успешности 

иновације/реформе у образовању одраслих. – Kомпетентност експонената образовних политика и 

образовног менаџмента. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавање, консултовање, истраживање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад, његова презентација и дискусија. 

 


