Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе
Студијски програм мастер академских студија Лидерство у образовању траје једну
школску годину и садржи групу обавезних предмета, групу изборних предмета, праксу и
завршни мастер рад. По успешном завршетку програма, студент стиче звање Мастер –
Лидерство у образовању.
Укупни број ЕСПБ на мастер академским студијама Лидерство у образовању износи
60, од којих број ЕСПБ на обавезним предметима износи 24, на изборним предметима 12,
на школској пракси 6 и на завршном раду 18 бодова.
Обавезни предмети су: Увод у лидерство у образовању; Управљање образовним
институцијама; Педагошко лидерство; Развој људи у организацији. Сва четири обавезна
предмета распоређена су у првом семестру. Сваки обавезан предмет носи по 6 ЕСПБ.
Предмети изборног блока су: Партнерства и комуникација; Финансије, право и
администрација у образовању; Управљање подацима и пројектима; Образовни системи у
компаративној перспективи; Образовне политике и управљање променама. Од наведених
пет изборних предмета, студент бира два предмета у другом семестру. Сваки изборни
предмет носи по 6 ЕСПБ.
Стручна пракса у трајању од четири недеље организована је у току целе године
трајања студијског програма и носи 6 ЕСПБ. Пракса се обавља у сарадњи са
институцијама које се баве васпитно-образовним радом и менторима који заједно са
наставницима факултета и њиховим сарадницима прате рад студената на пракси.
Израда завршног мастер рада подразумева стицање 18 ЕСПБ. Завршни рад се брани
након свих положених испита предвиђених студијским програмом. Завршним радом
студент показује способност примене наученог у истраживању и / или решавању
конкретних проблема у пракси из области лидерства у образовању.
Методе извођења наставе су: монолошка метода, интерактивна настава са активним
учествовањем студената (дискусија, примери, анализа текстова и видео клипова,
решавање проблема, симулације, студија случаја, радионице, играње улога, употреба ИКТ
алата).
Начин рада се састоји од: предавања, вежби, консултативне наставе, менторског рада и
праћења, самосталног истраживачког рада (семинарских радова, пројеката, теренских
истраживања, итд).

