
 

Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Менаџмент у образовању 

Наставник: др Љубинка М. Катић, ванредни професор 

Статус предмета: изборни предмет/ стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Образовни циљ изучавања предмета јесте темељно упознавање с појмовима, значајем и међусобним односима 

различитих форми и аспеката управљања васпитно-образовним процесима посматраним са становишта појединца, 

друштвених асоцијација и друштва у целини; разумевање контингенцијских фактора организационих структура 

савременог друштва и улоге образовања у њиховом унапређивању; те оспособљавање за учествовање у свим фазама 

образовног циклуса у будућем професионалном деловању. 

Васпитни циљ/процесни (?) обухвата развијање способности разумевања квалитета савремених друштвених токова у 

релацији са политикама образовања; развијање уверења у еманципаторске могућности образовања; као и јачање свести 

о нужности образовних интервенција током целоживотног приватног и професионалног развоја. 

Исход предмета 

Након савладаног студијског курса очекује се да студенти могу разумети интегралну повезаност између развијености 

економских и културних ресурса друштва и начина управљања образовним интервенцијама на свим нивоима; да умеју 

критички да вреднују различите, не увек комплементарне, димензије образовања и импликације њихове примене; те да 

могу да планирају и организују образовне активности и евалуирају репрезентативне образовне стратегије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студијски курс обухвата шири домен садржаја из више академских дисциплина који се тичу односа између различитих 

аспеката управљања образовним токовима и развоја индивидуалних и друштвених ресурса (теорије, политике и праксе 

образовања; менаџмент приступ у образовању; економски аспекти; јавна сфера; финансирање; утицај на друштвену 

стратификацију; предузеће као фактор образовања; образовање и професија).    

Практична настава: Вежбе 

Вежбе су организоване као практична примена теоријских стечених знања кроз дидактичке игре, анализу стратегијских 

докумената из сфере образовања, решавање традиционалних и ПИСА тестова, самоевалуацију и евалуацију 

студентских  презентација, учествовање у пројектовању образовних потреба и друге сличне активности.   

Основна литература: 

 Пешикан, А. (прир.) (2012). Основни ресурси у предуниверзитетском образовању у Србији, Београд, 

Филозофски факултет, Универзитет у Београду. 

Додатна препоручена литература 

 Катић, Љ. (2018). Образовањем до безбедности. Професионално припремање кадрова безбедности, Београд, 

Универзитет у Београду – Факултет безбедности. 

 Каравидић, С. (2006). Менаџмент образовања. Социо-економски аспекти развоја и модели финансирања 

образовања, Београд, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду 

 Apple, M. (2012). Ideologija i kurikulum, Beograd, Fabrika knjiga. 

 Вукасовић, М. (прир.) (2009). Финансирање високог образовања у југоисточној Европи, Београд, Центар за 

образовне политике, Државни универзитет у Новом Пазару. 

 Алибабић, Ш.  (2002). Теорија организације образовања одраслих, Београд, Институт за педагогију и 

андрагогију. 

 Бодрошки Спариосу Б. (2007). Ефикасност и правичност образовних система у европским политикама 

образовања, Настава и васпитање, 3, 264-283. 

Број часова  активне наставе  4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе / Опште методичке напомене 

Настава се изводи различитим облицима и методама: усменим излагањем (предавање, објашњавање, описивање, и др.), 

разговором, демонстрацијом, радом са текстом, практичним радом, студентским пројектима и презентацијама. 

Нагласак је на  наставним методама којима се подстиче активност студената, разговор, дијалог, облици и поступци који 

подстичу развој самосталности и критичности. 

Оцена  знања  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испит  

до 2 писмена колоквијума  40   

Укупно 70  30 

 100 
 




