
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења  

           Изборно веће Филозофског факултета на седници одржаној 22.11.2019. 

2. Датум и место објављивања конкурса 

          04.12.2019. године у листу „Послови“ 
3. Број сарадника са назнаком звања (асистент приправник, асистент) и назив уже 

научне области 

Један асистент за ужу научну област Педагогија (за предмете из области 

Предшколске педагогије) 
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

1. др Јасмина Клеменовић, редовни професор за ужу научну област 

Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, изабрана 

03.06.2015. године 

2. др Оливера Кнежевић Флорић, редовни професор за ужу научну област 

Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, изабрана  

24.10.2013. године 

3. др Јована Милутиновић, редовни профосор за ужу научну област 

Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, изабрана 

16.11.2017. године 

 

5. Пријављени кандидати: 

1) Александра Павловић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

          Александра, Небојша, Павловић 

2. Звање: 

          Мастер педагог 

3. Датум и место рођења: 

          04.07.1994., Нови Сад 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

Сарадник у настави за ужу научну област Педагогија, Одсек за педагогију, 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

          Упис школске 2013/2014. године, завршетак 22.09.2017. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

          Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 
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7. Успех у студијама: 

          Просечна оцена током студија: 8,85 (осам и 85/100) 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

          Предшколска педагогија 1: 9 

          Предшколска педагогија 2: 10 

          Методика рада предшкослког педагога: 9 

          Дидактика 1: 10 

          Дидактика 2: 10 

          Теорије учења у настави: 10 

          Педагошка антропологија: 10 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

          / 

10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно 

магистарским студијама: 

Мастер академске студије: Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у 

Новом Саду, просечна оцена: 9,67 (девет и 67/100) 
 

11. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија: 

          Упис школске 2017/2018. године, завршетак 11.06.2019. 
 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

          Утицај вршњачког притиска на ризично понашање адолесцената 

13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

          / 

14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врлодобро, 

добро,задовољавајуће 

Eнглески језик: чита и пише одлично, говори врло добро (поседује сертификат: 

Cambridge Certificate in Advanced English – CAE) 

15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

          Педагогија, Предшколска педагогија 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за педагогију, од 

марта 2019. сарадник у настави  

 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

       / 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

          Сарадник у настави за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 
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         Ангажованa на Филозофском факултету, Универзитета у Новом Саду, на 

часовима вежби из следећих предмета:  

         Летњи семестар академске 2018/2019. године - Предшколска педагогија 1, 

Теорије учења у настави, Педагошка антропологија, Педагошко-методички 

практикум 1. 

         Зимски семестар академске 2019/2020. године - Предшколска педагогија 2, 

Методика рада предшколског педагога, Игре и играчке, Концепције и модели 

предшколског васпитања. 

           

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

Часови вежби: 10 (десет) 

 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од.до, број): 

          / 

2. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / семестру, на 

предмету, са фондом часова): 

          / 

3. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на 

основним, специјалистичким и магистарским студијама: 

          / 

4. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

           / 

5. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): 

          / 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
          / 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

/ 

 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

 

Студентска евалуација за летњи семестар у академској 2018/2019. години: 

 

Предмет Тип наставе Број анкетних листића Општа оцена 

Предшколска педагогија 2 вежбе 39 4.79 

Пед.-методички практикум 1 вежбе 7 5.00 

Теорије учења у настави вежбе 12 4.92 

Педагошка антропологија вежбе 4 4.75 

Укупна средња оцена: 4.86 

 

Студентска евалуација за зимски семестар академске 2019/2020. године одржаће 

се од 9. до 14. јануара 2020. године. 

 

ђ) Остало 
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1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

          / 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

/ 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

          / 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

          / 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

[М53] 

Pavlović, A., Klemenović, J. (2019). Socio-emocionalni problemi i problemi u 

ponašanju kod dece predškolskog uzrasta i mogućnosti intervencije. Zbornik odseka 

za pedagogiju, 28, 7-29. 

 

[М52] 

Pavlović, A. (2019). Vršnjački odnosi na predškolskom uzrastu i uslovi podsticanja 

pozitivne vršnjačke interakcije. Pedagoška stvarnost, 65 (2). 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

          Кандидаткиња је једини/први аутор у оба наведена рада. 

 

9. Индекс компетентности:  

  

           

 

 

 

категорија М53 М52 

бр. публикација 1 1 

бр. бодова 1 2 

Укупно: 3 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

              / 
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VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД:                
            РАД: 

 

            / 

VIII. ОСТАЛО 

  

Волонтерски ангажмани и ваннаставне активности током: 

- Године 2019. учествовала на Међународном фестивалу науке и образовања, у 

оквиру радионице „Слушам и разумем, да се споразумем“. 

- Током 2018. године волонтирала у својству личног пратиоца ученика првог 

разреда са успореним психомоторним развојем у ОШ „Јован Поповић“ у Н. Саду. 

- Од 2017. до 2019. године волонтер у Центру за развој потенцијала деце и младих 

„Play“. У току волонтирања радила као радионичар на различитим радионицама за 

децу (Летаријаме, Зимзаријаме, у оквиру програма „Учини то необично“, „Врати 

емоције сат уназад“), и сарађивала са установама као што су: Удружење МНРО, 

Центар за породични смештај и усвојење и ближе се упознала са њиховим радом. 

Присуствовала предавању намењеном хранитељима о афективној везаности и 

стручном скупу на тему „Зашто су бајке важне за децу“. 

- Године 2016. учествовала на Трећој међународној конференцији студената 

педагогије на тему „Иновације у образовању“. 

 

Неформално образовање и стручно усавршавње: 

- 2018. обука по акредитованом програму „Покретање услуге лични пратилац детета“. 

- 2017. обука по акредитованом семинару „У свету сенки – водич кроз подршку детету 

жртви породичног насилја, злостављања и занемаривања“. 

 

 

 

 

 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
       

   Александра Павловић уписала је основне академске студије педагогије 2013/14. 

године, а дипломирала је 22.09.2017. године са просечном оценом 8,85 и стекла звање 

Дипломирани педагог. Предмете релевантне за избор кандидаткиња је положила са 

високим оценама - са оценом девет Предшколску педагогију 1 и Методику рада 

предшколског педагога, а са оценом десет Предшколску педагогију 2, Дидактику 1, 

Дидактику 2, Теорије учења у настави и Педагошку антропологију. Кандидаткиња 

одлично чита и пише, и врло добро говори енглески језик.  

     Мастер академске студије, смер Педагогија, на Филозофском факултету 

Универзитета у Новом Саду, Александра Павловић започела је школске 2017/18. године. 

Други ниво студија завршила је 12.06.2019. са просечном оценом 9,67 одбранивши 

мастер рад под називом „Утицај вршњачког притиска на ризично понашање 

адолесцената“, чиме је стекла звање Мастер педагог. 

     Током студија првог и другог нивоа кандидаткиња је у континуитету била 

ангажована и у ваннаставном раду на факултету (међународна конференција студената 

педагогије) и различитим волонтерским актиностима у институцијама у заједници 

(Центар за развој потенцијала деце и младих „Play“ од 2017. до 2019.). Током 

волонтирања учествовала je у реализацији различитих радионица за децу и упознала се 

са функционисањем различитих установа и удружења из области социјалне заштите и  

образовања деце и младих. Кроз присуство семинарима, стручним скуповима и 

предавањима проширивала је своја професионална знања. Такође, кандидаткиња је, уз 

одговарајућу обуку, радила као лични пратилац детету са успореним психомоторним 

развојем од септембра 2018. године до децембра 2018. године. 

    Од марта 2019. године кадидаткиња је ангажована као сарадник у настави за ужу 

научну област Педагогија на Одсеку за педагогију на Филозофском факултету, 
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Универзитета у Новом Саду. Током протекла два семестра ангажована је на предметима 

из области Предшколске педагогије (Предшколска педагогија 1, Предшколска педагогија 

2, Методика рада предшколског педагога, Концепције и модели предшколског 

васпитања) и на предметима: Педагошко-методички практикум 1, Теорије учења у 

настави, Педагошка антропологија и Игре и играчке, са недељним бројем часова 10 

(десет). Мишљење студената о педагошком раду кандидаткиње изражено кроз укупну 

средњу оцену износи 4,86. Александра Павловић је школске 2019/2020. године уписала 

докторске академске студије педагогије на Филозофском факултету Универзитета у 

Новом Саду. Током исте године објавила је и два рада из области Предшколске 

педагогије. До сада остварен индекс компетентности кандидаткиње – 3 бода. 

 
X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

 

      Мср Александра Павловић испуњава формалне и суштинске услове за избор у 

звање асистента за ужу научну област Педагогија (за предмете из области 

Предшколске педагогије). Наиме, кандидаткиња је завршила први и други ниво студија 

са просечном оценом већом од осам (ОАС: 8,85 и МАС: 9,67) и исказала смисао за 

наставни рад, што потврђује висока оцена студената њеног ангажовања као сарадника у 

настави на предметима, углавном,  из области Предшколске педагогије. 

 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

              

              Комисија једногласно предлаже Изборном већу Филозофског факултета у Новом 

Саду да кандидаткињу Александру Павловић изабере у звање и на радно место 

асистента за ужу научну област Педагогија (за предмете из области Предшколске 

педагогије). 

        

У Новом Саду, дана:  20.01.2020.                                                                       

                                                        

                                                     ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

                                                                  др Јасмина Клеменовић     

 

 

 

                                                              др Оливера Кнежевић Флорић 

 

 

 

                                                                   др Јована Милутиновић 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику обрасца, без 

непотребног текста.Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије,  

дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
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