
Студијски програм/студијски програми : Мастер академске студије Професор физике 
Врста и ниво студија: Mастер академске студије 
Назив предмета: Менаџмент у образовању 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Слободанка Б. Марков 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти усвоје основна знања из области  управљања организовањем , планирањем, 
финансијама, развојем наставног особља, постизањем квалитета, увођењем иновација у образовне 
инститиције.  
Исход предмета  
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има способност разумевања  свих 
елемената,  процеса и улоге  субјеката  у образовним институцијама и принципа и начина управљања у овој 
области друштвене делатности у терминима модерног менаджмента и маркетинга. Такође треба да има 
способност да доприноси иновирању  и развоју, тимском раду и развијању културе квалитета. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Стратегија и планирање: Преглед међународних образовних система; Утицај Болоњске декларације на 
образовне системе у Европи; Стратегија образовне институције; Маркетинг образовне институције и 
образовних услуга; Планирање и израда финансијских буджета. Управљање образовним процесом: 
Организација педагошког процеса; Организација образовне институције; Кадровска питања у образовним 
институцијама; Постизање изврсности при учењу и подучавању; Међународни системи квалитета у 
образовању. Вођење рада са ученицима: Решавање конфликата; Саветовање, менторство и  coaching; 
Принципи оцењивања; Рад са надареним ученицима и студентима; Организација ваннаставних активности. 
Управљање иновацијама и развојем: Иновације у педагошким програмима; Припрема иновативних 
наставних програма;  Развој новог наставног градива; Вођење истраживања; Развој настваника. 
Рад – вођење сарадника: Етика и вредности у образовању; Принципи успешног вођења сарадника; 
Изградња и вођење тима, Ситуацијско управљање и Организација времена и властитих приоритета. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
Литература се темиљи на студијама случара, чланцима из интернационалних и домаћих часописа, 
одговарајућим поглављима из књига, посебно припремљеним текстовима за ову намену и материјалаим аса 
интернационалних и домаћих конференција 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:3 
 

Вежбе:1 Други облици наставе:1 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања (3  часа недељно, у току семестра), рачунске вежбе (   1 час недељно, у току семестра), практична 
настава ( 1  час недељно, у току семестра). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава  усмени испит 70 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 5   
 
 


