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Abstract
The aim of this paper is to demonstrate the importance of developing autonomy and
responsibility in students, to measure these skills and to study the factors influencing the
development of these skills.
The paper analyzes the work of foreign specialists to study the factors affecting students'
autonomy and responsibility. In addition, based on the mentioned scientific literature, the
scale, for measuring students' autonomy and responsibility skills, has been developed.
Qualitative and quantitative research has been conducted to better study the research
topic. As part of the qualitative research, focus group interviews were conducted with
students, alumni, and the academic staff of the Master program of Education Administration,
at Ilia State University. As part of the quantitative research, a survey was conducted with
students of the same program.
The analysis of scientific literature and the conducted researches have confirmed the
importance of developing autonomy and responsibility in students. It was also revealed, that
the level of autonomy and responsibility of the students of the Master program of Education
Administration at Ilia State University is above the average. Based on both qualitative and
quantitative researches, the three most important factors influencing the development of these
skills, were revealed and these are students self-reflection, students involvement in choosing
teaching/assessment methods and the group assignments in the teaching/learning process.

Keywords: Autonomy and responsibility, teaching/assessment methods, teaching/learning
process, self-reflection, group assignment
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