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ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 

КАНДИДАТ: ДУШИЦА СТОЈАДИНОВИЋ, МСР 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 
Наставно научно веће Филозофског факултета у Новом Саду на седници одржаној дана 

електронским путем у периоду од 1. до 4. априла 2022. године именовало је Комисију у саставу: 

 

1. др Слађана Зуковић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски 

факултет, Нови Сад, председник комисије 

2. др Стефан Нинковић, доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови 

Сад 

3. др Станислава Марић Јуришин, доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски 

факултет, Нови Сад 

 

Кандидат: мср Душица Стојадиновић 

 

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ (Име и презиме кандидата, подаци о садашњем 

и претходном запослењу) 

 

Душица Стојадиновић рођена је 14. 08. 1994. године у Смедереву, Република Србија. Основне  

академске студије педагогије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду 2017. године 

са просечном оценом 9,48 након чега уписује мастер студије, такође на Филозофском факултету у 

Новом Саду. Други семестар мастер студија проводи на размени студената на Универзитету 

Комплутенсе у Мадриду, у Шпанији. Диплому мастер педагога стекла је 2018. године на 

Филозофском факултету у Новом Саду са просечном оценом 9,88 одбранивши мастер рад са 

темом под називом Утицај примене позитивне дисциплине у породици и школи на ниво 

самопоштовања адолесцената. 

Докторске академске студије педагогије на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 

кандидаткиња уписује 2018. године. Положила је испите предвиђене наставним планом и  

програмом докторских студија (просечна оцена 10,00) и успешно одбранила нацрт докторске 

дисертације пред Већем докторских студија Филозофског факултета у Новом Саду (одржано 26. 

новембра 2021. године) са темом Породична резилијентност и васпитни поступци родитеља као 

корелати школске прилагођености средњошколаца. На седници одржаној електронским путем у 

периоду од 4. до 7. фебруара 2022. године Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом 

Саду усвојило је Извештај о подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске 

дисертације кандидаткиње Душице Стојадиновић, а Сенат Универзитета у Новом Саду је 24. 

фебруара 2022. године дао сагласност на усвојени извештај. 

Кандидаткиња Душица Стојадиновић је била ангажована као истраживач – приправник на 

научноистраживачком пројекту под називом  Квалитет образовног система Србије у европској 

перспективи (КОССЕП, број пројекта: 179010), Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, на основу позива за укључивање младих талентованих истраживача 

студената докторских студија. Кандидаткиња је добитница награде за најбољег студента Одсека за 

педагогију  2014. године. Током студија Душица Стојадиновић је волонтерски учествовала у 

организацији обележавања 60 година Филозофског факултета (2014), као и у спровођењу 

конференција Сусрет култура и Контексти. Током 2014. и 2015. волонтира на едукативним 



радионицама за децу у оквиру програма „Осети уметност“ Галерије Матице српске. Од 2015. 

године Душица Стојадиновић је активна у омладинском раду и у области неформалног образовања 

у удружењу за младе БалканИДЕА Нови Сад где је активна чланица која учествује у креирању и 

имплементацији пројекта за младе на локалном, националном и интернационалном нивоу. Током 

докторских студија похађа бројне обуке, неке од њих су: предавање и обука у  вези са вештинама 

академског писања и коришћења алата Zotero (одржао професор Славомир Ребиш са Универзитета 

у Жешову, Пољска као гостујући професор на одсеку за педагогију у оквиру Ерасмус+ програма 

мобилности) и интердисциплинарне кратке обуке, у области креирања и анализирања јавних 

политика - ППМА (координатор Универзитет у Новом Саду, а у оквиру Еразмус + KА2 пројекат, у 

периоду од марта до маја 2021. године). Служи се следећим језицима: енглески (Б2 ниво), шпански 

(Б2 ниво), немачки (А2 ниво) и холандски (А1 ниво). 

 

III ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА (Навести радове кандидата) 

 

1. Zuković, S., Stojadinović, D. (2021). Applying Positive Discipline in School and  Adolescents’ Self-

esteem. International Journal of Cognitive Research in Science,  Engineering and Education 

(IJCRSEE) 9 (1): 1-11. https://doi.org/10.23947/2334- 8496-2021-9-1-1-11 (ERIH +, Q3) M23 

2. Стојадиновић, Д. и Момчиловић, М. (2021). Ученици ромске популације и настава на даљину 

током пандемије KОВИД-19. У С: Илић (ур.). Зборник радова са Шесте међународне 

конференције Интеркултуралност у образовању ИнтерКулт 2020. (стр. 349-369). Нови Сад: 

Педагошки завод Војводине ИСБН 978-86-80707-78 М33 

3. Зуковић, С., Слијепчевић, С. и Стојадиновић, Д. (2020). Задовољство ученика наставом на 

даљину и родитељска укљученост, у: Лакић, С. (ур.), Зборник резимеа Бањалучки новембарски 

сусрети 2020 (стр. 93-94.). Бања Лука: Филозофски факултет у Бања Луци. M34 

4. Стојадиновић, Д., Момчиловић, М. (2020). Ученици ромске популације и настава на даљину 

Tоком пандемије КОВИД-19. У: Илић, С. (уред.) InterKult 2020 The 6th International conference 

“Interculturalism in Education” Book of  Abstracts. (стр. 33-34). Нови Сад: Педагошки завод 

Војводине. M34 

5. Стојадиновић, Д., Зуковић, С. (2019). Позитивна дисциплина у породици и школи: значај за 

развој самопоштовања адолецената. У: Станишић, Ј, Радуловић, М. (уред.) 24. Međunarodna 

naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa" - Role of Education in Modernization 

of Society: book of abstracts. (стр. 102-103). Београд: Институт за педагошка истраживања. ISBN 

978-86-7447-147-0 M34 

_____________________________________________________________________________________ 

IV ОЦЕНА СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТХОДНИ ИЗБОРНИ 

ПЕРИОД ( На једној страници куцаног текста) 

 

Душица Стојадиновић завршила је основне и мастер академске студије педагогије на 

Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Докторске академске студије педагогије 

уписала је 2018. године и положила све испите предвиђене наставним планом и програмом, са 

просечном оценом 10,00. Тему докторске  дисертације Породична резилијентност и васпитни 

поступци родитеља као корелати школске прилагођености средњошколаца кандидаткиња је 

пријавила и успешно одбранила 26. новембра 2021. године пред Већем докторских студија 

Филозофског факултета у Новом Саду.  

Кандидаткиња је  била ангажована као  истраживач - приправник на пројекту Квалитет 

https://doi.org/10.23947/2334-%208496-2021-9-1-1-11


образовног система Србије у европској перспективи (КОССЕП, број пројекта: 179010) 

финансиран од стране Министарства просвете,  науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Кандидаткиња је до сада у коауторству публиковала један рад у часопису међународног значаја 

(М23) и имала три саопштења на међународним научним скуповима. Из садржаја публикованих 

радова може се закључити да је кандидаткиња посебно заинтересована за истраживање примене 

позитивне дисциплине у породици и школи, као и за питање квалитета наставе на даљину. 

Досадашњи успех на студијама, објављени научни радови и праћење савремених трендова у 

педагогији указују на научне и стручне компетенције кандидаткиње. 

 

V ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА (На ½ 

странице куцаног текста) 

 

Према члану 8. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању  

научноистраживачких резултата истраживача звање истраживач – сарадник може да стекне  

онај кандидат који је у статусу студента докторских академских студија, који има пријављену тему 

докторске дисертације и који је претходне степене студија завршио са укупном просечном оценом 

од најмање 8,00. Додатни услови јесу да се кандидат бави научноистраживачким радом и има 

објављен бар један рецензирани научни рад, и да раније није био биран у звање истраживач – 

сарадник.  

Кандидаткиња Душица Стојадиновић завршила је мастер академске студије педагогије (са 

просечном оценом 9,88), а тренутно је у статусу студенткиње докторских студија педагогије на 

Филозофском факултету у Новом Саду. Тему докторске дисертације пријавила је 2021. године,  

бави се научно-истраживачким радом и има објављен један рецензирани научни рад  и претходно 

је била изабрана у звање истраживача – приправника. Имајући у виду наведене податке, чланови 

Комисије констатују да кандидаткиња Душица Стојадиновић испуњава све формалне и суштинске 

услове за избор у звање истраживач – сарадник. 

 

VI ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

На основу позитивне оцене научног рада кандидаткиње и констатације о испуњености формалних  

и суштинских услова за њен избор у тражено звање, чланови Комисије предлажу Наставно-

научном већу Филозофског факултета у Новом Саду да кандидаткињу Душицу Стојадиновић 

изабере у звање истраживач – сарадник. 

 

              ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

_________________________________ 

Проф. др Слађана Зуковић, председник комисије 

 

_________________________________ 

Доц. др Стефан Нинковић, члан 

 

_________________________________ 

Доц. др Станислава Марић Јуришин, члан 


