
 

Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Дидактика високог образовања 

Наставник: Виолета Орловић Ловрен 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 15 ЕСПБ 

Услов: У складу са правилима докторских студија 

Циљ предмета 

Сагледавање специфичности учесника и теоријско-практичних приступа учењу и подучавању у контексту високог 

образовања. Идентификовање потреба и путева професионалног усавршавања наставника у светлу модерних функција 

високог образовања и различитих окружења за учење. 

Исход предмета  

Издвојене специфичности учења и подучавања у окружењу високог образовања; 

Препознате потребе и могућности различитих категорија учесника у високом образовању;  

Идентификовани аспекти и изазови планирања и евалуације подучавања у високом образовању; 

Препознате потребе и путеви професионалног усавршавања наставника у високом образовању. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појмовна и концептуална одређења. Терминолошка разграничења. Високо образовање као 

контекст учења и подучавања.Теоријски приступи подучавању и настави у високом образовању. Карактеристике 

студената као ученика. Настава с обзиром на „стандардне“ и „нестандардне“ учеснике. Развој аутономности учења у 

високом образовању. Видови и окружења учења и наставе у модерном високом образовању. Приступи у планирању и 

дизајнирању наставе. Специфичности дисциплинарне и мултидисциплинарне наставе у високом образовању. 

Евалуација наставе у високом образовању. Развој наставе и наставника у високом образовању у контексту образовне 

политике. Различите улоге, компетенције и професионално усавршавање наставника у високом образовању. 

Импликације концепције целоживотног учења и сарадње са заједницом на процес планирања, извођења и евалуације 

наставе у високом образовању.  

Практична настава: Анализа улога учесника у процесу наставе у високом образовању. Дизјанирање процеса наставе с 

обзиром на профил учесника, окружење и област студија. Партиципативно планирање, учешће студената и заједнице. 

Специфичности „онлајн“ наcтaве и образвоне технологије у настави у високом образовању. Потребе и могућности 

професионалног усавршавања наставника у високом образовању. Сарадња са заједницом као извор за повезивање 

теорије и праксе и иновирања курикулума у високом образовању. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава:0 

Методе извођења наставе 

Презентација, студија случаја, дискусија, пројектни рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Практични рад 30, Презентација пројекта 40, Усмени испит 30 

 


