
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Мастер академске студије педагогије  

Назив предмета: Високошколско образовање 

Наставник/наставници: Биљана С. Бодрошки Спариосу  

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета 

Стицање знања о различитим системима и моделима организације ВШО. Развијање способности критичке 

анализе и постављања дискусије о савременом ВШО у одговарајући контекст. Развијање способности 

истраживачког рада. 

Исход предмета  

Познавање и разумевање различитих модела и система организације ВШО. Вештине критичке анализе 

образовно релевантних феномена у ВШО. Способност истраживања у подручју ВШО Вештине аутономног 

учења, тимског рада и ефективне комуникације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Сврха, организација и партиципација у високошколском образовању; Високошколско образовање – 

економски аспект (улога тржишта, финансирање високошколског образовања, комерцијализација). 

Високошколско образовање и друштво (академска слобода, аутономија и одговорност). Реформа и 

квалитет високошколског образовања (Болоња процес, различити приступи осигурању квалитета, 

карактеристике најбоље рангираних светских универзитета)   

Практична настава  

Дискусије о различитим актуелним питањима политике и праксе високошколског образовања. Студентска 

излагања на часу о одређеним проблемима високошколског образовања. Презентација семинарског рада 

или извештаја о обављеном истраживању о појединим питањима високошколског образовања – самостално 

или у тиму. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3(45) Практична настава: 2(30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, презентације радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

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 

 


