
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм:  Мастер академске студије андрагогије 

Назив предмета:  Менаџмент и лидерство у образовању 

Наставник/наставници: Шефика Алибабић-Хоџић, Jован Миљковић 

Статус предмета:  Изборни  

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Оспособљавање за критичко-аналитички приступ теоријама, концепцијама и моделима менаџмента и 

лидерства у образовању, са посебним акцентом на феномену лидерства, значају и улози лидера у 

различитим областима деловања, као и на примени адекватних образовних модела у процесу развоја 

менаџерских и лидерских компетенција. 

Исход предмета   

-Разуме комплексан однос  (терминолошки и концепцијски) између менаџмента и лидерства, те њима 

сродних феномена; 

-Разуме функције и могућности менаџмента и лидерства у развоју образовања, као и значај образовања  за 

развој менаџера и лидера; 

-Сагледава менаџмент у образовању  као вишенивовски, стохастички феномен; 

-Креира стратегије менаџмента у образовању  уважавајући различите менаџмент моделе; 

-Разуме теорије лидерства, стилове и компетенције лидера; 

-Разуме значај и улогу лидерства у професионализацији менаџмента у образовању у складу са политиком 

лиценцирања руководилаца у образовању; 

-Процењује потребе и моделе развијања/образовања лидера; 

-Креира образовне програме за развој менаџерских и лидерских компетенција; 

-Управља обучавањем менаџера и лидера; 

-Дефинише проблеме за истраживање из домена менаџмента и лидерства у образовању. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

-Теорија и пракса савременог менаџмента и лидерства у образовању: терминолошке и концепцијске 

разлике; „Моћ“ менаџмента у развоју образовања и „моћ“ образовања у развоју менаџера и лидера; -

Менаџмент у образовању као вишенивовски и стохастички феномен; -Менаџмент стратегије и модели 

применљиви у образовању; -Професионализација менаџмента/лидерства у образовању и политика 

лиценцирања руководилаца; -Теоријски приступ лидерству – лидерство као предмет проучавања бројних 

дисциплина; -Улоге лидера у променљивом свету (у различитим областима деловања – бизнис, 

предузетништво, образовање, култура, политика, наука, професија ...); -Теорије  лидерства, стилови и 

компетенције лидера; -Модели и програми развијања/образовања менаџера и лидера.  

 

Практична настава  

-Применљивост менаџмент модела у образовној пракси; -Тестирање/процењивање примене различитих 

менаџмент модела у образовној делатности; -Истраживање управљачких парадигми у области образовања; 

-Лидерство у савременој пракси; -Стилови лидерства; -Лидерске вештине/компетенције –потребе и модели; 

-Лидерство и тим менаџмент; -Управљање обучавањем менаџера и  лидера (планирање, креирање 

програма, организовање, вођење, процењивање и контролисање) ; -Специфичности реализовања обучавања 

лидера. 
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, радионице, консултације, самостални истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 40 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 


