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Циљ предмета:
Сагледавање и разумевање перманентног образовања и усавршавања као основе развоја људских и социјалних ресурса.
Упознавање и разумевање циљева и стратегија континуираног професионалног образовања и усавршавања запослених
у области безбедности. Оспособљавање за критичко-аналитички приступ управљању професионалним образовањем,
кao изузетно значајним чиниоцем (стратегијом) развоја свих сегмената безбедности.
Исход предмета:
Oчекује се да студент разуме, развија и промовише концепт перманентног образовања као основу развоја људских и
социјалних ресурса, да примењује различите теоријске приступе и парадигме у управљању професионалним
образовањем и усавршавањем у области безбедности, да истражује и креира моделе професионалног образовања
(развоја) у области безбедности.
Садржај предмета:
Образовање као део концептуалне основе развоја уопште и развоја свих сегмената безбедности. Образовање –
компетенције – људски ресурси – безбедност. Унапређење и валидација формалног, неформалног и информалног
образовања у контексту развоја људских ресурса у области безбедности. Етапе образовног циклуса (испитивање
образовних потреба, планирање и програмирање образовања, организовање, реализација и евалуација образовних
активности) и управљање образовним циклусом. Интердисциплинарни приступ у истраживању континуираног
професионалног (стручног) образовања – „сусрет“ образовних и наука безбедности.
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