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ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 

КАНДИДАТ: 

Маја Босанац, студенткиња докторских студија педагогије  

Филозофског факултета у Новом Саду 

 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Наставно научно веће Филозофског факулетета у Новом Саду на седници одржаној дана 13.09. 

2019. именовало је Комисију у саставу: 

 

1. др Светлана Костовић,  редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски 

факултет, Универзитет Нови Сад, председник Комисије; 

2. др Јована Милутиновић,  редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски 

факултет, Универзитет Нови Сад; 

3. др Јасмина Клеменовић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски 

факултет, Универзитет Нови Сад; 

4. др Александар Стојановић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Учитељски 

факултет, Универзитет у Београду. 

 

Кандидат: Маја Босанац, мастер педагог и студенткиња докторских студија 

 

 

IIБИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Маја (Миленко) Босанац 

 

2. Звање: мастер педагог 

 

3. Датум и место рођења: 20.05.1988, Пакрац 

 

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

истраживач приправник, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. 

Ангажована на пројекту „Педагошки плурализам као основа стратегије образовања“.  

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2007-2011. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Педагогија, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: 9.37  



 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

Компаративна педагогија 1 - оцена 10  

Компаративна педагогија 2 – оцена 10  

Основе социјалне педагогије - оцена 10  

Теорија васпитања 1-оцена 9  

Методологија педагошких истраживања – оцена 9  

Савремене педагошке школе и правци 1 – оцена 10  

Теорија васпитања 2 – оцена 9  

Савремене школе и правци 2 – оцена 10  

Методологија педагошких истраживања са статистиком 2- оцена 9  

Школска педагогија 1 – оцена 9  

Андрагогија 1- оцена 9  

Школска педагогија 2 – оцена 10  

Андрагогија 2 – оцена 9  

Методички системи и апликације – оцена 10  

Методика рада школског педагога – оцена 10  

Рад педагога у другим институцијама – оцена 10  

 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) - 

10. Година уписа и завршетка мастер академских студија-мастер или магистарских студија: 

2011-2012. 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на мастер академским студијама 

мастер или на магистарским студијама:  

Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 10.00. 

 

12. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) - 

 

13. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија и 

назив докторских студија: 2012, студије у току, 9.8, докторске академске студије трећег 

степена, студијски програм: Педагогија. 

Одбрањен нацрт докторске дисертације (2018) под називом „Перспективе развоја и 

институционализације треће мисије универзитета“. 

Усвојен Извештај о оцени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске 

дисертације (седница Сената одржана 29.11.2018. године). 

 

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

1-10.08. 2014, Пољска, конференција/размена на тему Првог светског рата. 

 



15. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

енглески језик : читање-одлично, писање-одлично, говор- одлично  

шпански језик: читање-одлично, писање-врло добро, говор-врло добро 

_____________________________________________________________________________________ 

III ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА КАНДИДАТА  

 

     Саопштење са међународног скупа штампано у целини: 

 

1. Bosanac, M.  (2013). Integrisana tematska nastava kao motivacioni pokretač. U C. Géza, 

Motivacija, pažnja - discplina (428-438), Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet 

na mađarskom nastavnom jeziku. М 33 ISSN 978-86-87095-38-0  

2. Bosanac, M. (2014). Inovacije u nastavnoj praksi kroz saradnju škola i volonterskih kampova. U 

M. Arnaut (709-715).Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zenica, Filozofski fakultet 

Univerziteta u Zenici. М 33 ISSN 9789958-639-59-3. 

3. Bosanac, M., Kurtuma N. (2014). Pedagoški aspekti i morfološka analiza bajke Ivica i Marica. U 

Ј.Raffai, Bajka priča i njemi konteksti (285-295), Subotica: Univerzitet u NovomSadu, Učiteljski 

fakultet na mađarskom nastavnom jeziku. М 33 ISSN 978-87095-50-2. 

4. Bosanac, M.  (2014). Volonterizam kao deo pedagoške nauke i faktor permanentnog učenja. U B. 

Dimitrijevič, Nauka i savremeni univerzitet 4 Niš (341-351). Filozofski fakultet, Univerzitet u 

Nišu. М 33 ISBN 978-86-7379-392-4. 

5. Bosanac, M. (2015). Pedagoški značaj interkulturalnog učenja. U V. Popović, I. Janjić, S. 

Milancovici, E.Gagea, Communication, culture, creation: New scientific paradigms  (142-149).  

Arad, "Vasile Goldiş" University Press; Novi Sad : Fondatia Europa. М 33 ISBN 978-973-664-

779-6 ISBN 978-86-87879-14-0 

6. Bosanac, M. (2015). Vaspitno obrazovni značaj interkulturalne osetljivosti po fazama Miltona J 

Beneta. U  Ž. Milanović. Konteksti (31-45), Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu. М 33 ISSN 

978-86-6065-338-5. 

7. Tomić, A., Bosanac, M. (2018). Srpska tradicija u radu sa stranim studentima.U: Anita 

Gostomska, Ewelina Lechocka (ur.), Słoweński inspiracje i innovacje (167-177). Gdańsk: 

Doktoranckie Koło Naukowe Kreatzwna Słowiańszczyzna M 33 ISBN 978-83-7865-772-9 

Укупно: 7 бодова 

 

Саопштење са националног скупа штампано у целини: 

 

8. Grandić, R., Bosanac, M. (2019). Pedagoške implikacije povezivanja visokoškolskog 

obrazovanja sa širim društvenim kontekstom. U: Pavlović Breneselović, Spasenović, Alibabić: 

Obrazovna politika: u raskoraku ili skladu (90-96) Beograd: Pedagoško Društvo Srbije, 

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu Institut za pedagogiju i andragogiju ISBN 978-86-

80712-19-2 М63 

Укупно: 1 бод 

 

Радови у часописима:  

 

9. Grandić, R., Bosanac, M. (2018). Razvoj treće misije univerziteta u Srbiji, Zbornik odseka za 

pedagogiju 27, 7-27 M53 ISSN246-5207 

10. Grandić, R., Bosanac, M. (2018). Implementacija učenja zalaganjem u zajednici kao predlog 

inovacije u skladu sa strategijom razvoja obrazovanja, Pedagogija, 73(3) 447-459. M52 ISSN 

0031-3807 

11. Grandić, R., Bosanac, M. (2018). Promene u akademskoj profesiji i društveni angažman 



univerzitetskih nastavnika, Pedagoška stvarnost, 64(2), 143-157. M52ISSN: 0553-4569 

12. Grandić, R., Bosanac, M. (2019). Predstavljanje i analiza modela učenja zalaganjem u zajednici 

Didactica Slovenica, 34(1), 44-58. ISSN 03531392 SJR Q3 

13. Grandić, R., Bosanac, M. (2018). Institucionalizacija treće misije univerziteta, Godišnjak srpske 

akademije obrazovanja, 13, 13-37. ISSN 1820 5461 

Укупно: 8 

Укупна продукција: M33x7+M63x1+M24x1+M52x2+M53x1=16 

_________________________________________________________ 

IV ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА  

На основу приложених и анализираних података, Комисија констатује да Маја Босанац у 

потпуности испуњава услове за избор у звање истраживач сарадник.  Одмах после завршених 

мастер студија уписује докторске студије. Од почетка докторских студија је стипендиста 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Кандидаткиња је кроз научни рад показала посебан интерес за проучавање питања 

интеркултурализма и његових импликација за педагошку науку у контексту нових реалности. 

Промишљање на тему савременог универзитета кандидаткињу је усмерило на проучавање односа 

универзитета и  заједнице, као и проучавање односа формалног, неформалног и информалног 

образовања. 

У научном раду кандидаткиње може да се уочи усмереност на проучавање друштвеног контекста 

образовања кроз, пре свега, аналитички приступ циљевима образовања и учења, као и нових 

научних парадигми. У појединим радовима настојања су ишла у правцу приказа практичних 

импликација приступа у којем се одбацује искључива специјализација и затвореност у уске оквире 

одређене диспциплине. Већина научних радова кандидаткиње обухватају актуелне теме из области 

педагошке науке. 

Након одбрањеног нацрта докторске дисертације кандидаткиња свој истраживачки, аналитички и 

критички рад усмерава на питања треће мисије универзитета. За разлику од већине истраживања 

која су усмерена на економску димензију треће мисије универзитета, кандидаткиња своја 

истраживања и анализе усмерава на мање истражену цивилну димензију коју повезује са 

педагошким радом истакнутих педагога Паула Фреиреа и Џона Дјуија, повезујући њихов рад као 

теоријску основу за модел учења залагањем у заједници. Такође, перспективе развоја и 

институционализације треће мисије универзитета доводи у везу с измењеним улогама и 

очекивањима која се стављају пред универзитетске наставнике. 

___________________________________________________________________________________ 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА  

На основу увида у приложену документацију Маје Босанац, пријављеног кандидата за избор у 

звање истраживача сарадника, Комисија констатује следеће: 

- Кандидаткиња је дипломирани педагог-мастер педагог и тренутно студент докторских 

студија Одсека за педгаогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду; 

- Кандидаткиња је током основних и мастер студија имала укупан просек оцена 9.68, а 

дипломирала је са оценом 10. 

- Има одбрањен нацрт докторске дисертације пред Већем докторских студија Филозофског 

факултета, Универзитет Нови Сад; 

- Кандидаткиња има одобрену тему и нацрт докторске дисертације од стране Сената 

Универзитета у Новом Саду (седница Сената одржана 29.11.2018. године) 

Према Правилнику о поступку стицања истраживачких и научних звања на Филозофском 

факултету Универзитета у Новом Саду, а на основу увида у документацију, као и на основу 

праћења досадашњег ангажовања кандидаткиње у научноистраживачком раду, Комисија сматра да 

кандидаткиња Маја Босанац  испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање 

истраживача сарадника. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

VI ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ 

На основу свега наведеног, Комисија једногласно констатује да кандидаткиња, дипломирани 

педагог - мастер, Маја Босанац, студентиња докторских студија педагогије са одобреном темом 

докторске дисертације, испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, 

Правилником о поступку стицања истраживачких и научних звања на Филозофском факултету 

Универзитета у Новом Саду и Статутом Филозофског факултета у Новом Саду за избор у звање 

истраживача сарадника за ужу научну област Педагогија и предлаже да у то звање буде 

изабрана.  
 

 

18.09.2019.        

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

________________________________ 

председник Комисије 

Проф. др Светлана Костовић 

________________________________ 

члан 1 

Проф. др Јована Милутиновић 

________________________________ 

члан 2 

Проф. др Јасмина Клеменовић 

________________________________ 

члан 2 

Проф. др Александар Стојановић 

________________________________ 

 


