
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Мастер академске студије педагогије  

Назив предмета: Управљање у образовању  

Наставник/наставници: Емина Џ. Хебиб, Невена Н. Митранић 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета 

Стицање знања о функцији и природи процеса управљања у области образовања; 

оспособљавање за критичко сагледавање питања и дилема у области управљања 

школским системом и руковођења радом школе. 

Исход предмета 

Студенти: поседују знања о функцији и природи процеса управљања у области 

образовања; поседују знања о структуралним компонентама система управљања у 

области образовања и различитим врстама управљања у области образовања; разумеју 

важност изградње и имплементације функционалне образовне политике; разумеју 

повезаност ефикасног управљања и руковођења са развојним и реформским процесима  у 

области школског образовања; поседују знања о управним и стручним органима и 

институцијама у школском систему Србије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Управљање у области образовања - појмовна и терминолошка одређења.  Управљање у 

области образовања: значај, функција и природа процеса управљања. Структуралне 

компоненте система управљања у области образовања. Врсте управљања у области 

школског образовања.  Структура и организација управљачких и руководећих органа на 

различитим нивоима управљања школским системом Србије. Нивои управљања 

школским системом. Важност и претпоставке изградње и имплементације функционалне 

образовне политике. Показатељи развијене образовне политике. Школско законодавство 

као показатељ развијене образовне политике. Развој и реформа школе и школског 

система као претпоставка и показатељ ефикасног управљања школским системом.  

Управљање на нивоу школе. Руковођење радом школе. Стратешко планирање развоја 

школе. Компетенције потребне за ефикасно руковођење радом школе. Степени и форме 

децентрализације у области образовања; предности и ограничења процеса 

децентрализације у области образовања. Аутономија школе и професионална аутономија 

наставника. Изградња капацитета за управљање у области образовања. 

Практична настава  

Посете школи и реализација истраживачко-практичног рада у школи са циљем 

прикупљања података о искуствима актера школског рада у управљању и руковођењу 

радом школе. 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 2(30) Практична настава: 3(45) 

Методе извођења наставе 

Предавања; вежбе; индивидуални и групни рад; самостални рад студената на 

претраживању и проучавању стручне литературе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 60 

практична настава 40 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: 

(писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 


