
 

Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Компаративна андрагогија 

Наставник:  Катарина Поповић, Маја Максимовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 15 ЕСПБ 

Услов: Положен предмет Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања 

Циљ предмета 

Разумевање, конципирање, припремање и спровођење комппаративних истраживања у андрагогији 

Исход предмета  

• Разумевање андрагошке теорије и праксе са компаративног аспекта 

• Познавање специфичности компаративне методологије у андрагогији 

• Оспособљеност за упоредна истраживања образовања и учења одраслих 

• Компетенције за учествовање у транснационалним студијама 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава:  

• Настанак и развој компаративних истраживања у образовању 

• Учења и образовање одраслих у различитим друштвеним, економским, политичким и културним контекстима  

• Савремени системи образовања одраслих у комппаративној перспективи 

• Интердисциплинарни аспекти компаративне андрагогије 

• Теоријски приступи компаративним истраживањима образовања 

• Упоредивост теорија/концепција, система/праксе и феномена/проблема у образовању одраслих – кључни аспекти 

• Методолошке специфичности компаративних андрагошких истраживања (терминологија, језик,  циљ, методе, 

узорак, индикатори) 

• Типови анализе и интерпретације у компаративним истражовањима образовања 

• Компаративна истраживања у образовању одраслих у међународној перспективи (организације, програми, извори) 

• Однос компаративних истраживања образовања одраслих и политике образовања 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  5 Практична настава:  0 

Методе извођења наставе 

Предавања, нализа документације, конципирање компаративних истраживања, припрема нацрта, анализа релевантних база 

података о системима образовања одраслих 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

припреме и излагања на часу 20 60 100 

вежбања у методологији 

компаративних истраживања 

20   
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