Мирча Т. Маран
Име, средње слово, презиме
Професор струковних студија
Звање
Висока школа струковних студија за образовање
Назив институције у којој наставник
васпитача «Михаило Палов», Вршац, 2007.
ради са пуним радним временом и од
када
Ужа научна односно уметничка област историја
Академска каријера
Година
Институција
Област
Висока школа струковних студија за Историја цивилизације.
Избор у звање
2009.
образовање васпитача «Михаило
Европски контекст
Палов», Вршац
националних култура
Докторат
2008.
Филозофски факултет, Нови Сад Историја Југославије
Специјализација
Магистратура
2003.
Филозофски факултет, Нови Сад Историја Југославије
Диплома
1990.
Филозофски факултет, Нови Сад Историја
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста
Часова
студја
активне
наставе
1.
Историја цивилизације
Струковни васпитач деце
2+1
предшколског узраста, основне
2.
Европски контекст националних
Струковни васпитач деце
4+1
култура
предшколског узраста, основне
3.
Историја цивилизације
Струковни васпитач деце јасленог
2+1
узраста, основне
4.
Европски контекст националних
Струковни васпитач деце јасленог
2+1
култура
узраста, основне
5.
Историја предшколског образовања у Струковни васпитач деце јасленог
2+1
Србији
узраста, основне
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Kulturni razvoj Rumuna u Banatu 1918-1941, Istorjiski arhiv u Pančevu, Pančevo 2004.
2.
3.
4.
5.

Popi G., Măran M., Spăriosu T., Negru A., Paser V., Cebzan V., Lelea I., Cinci E., Instruirea
învăţătorilor şi a educatorilor în limba română la Vârşeţ – Školovanje učitelja i vaspitača na
rumunskom nastavnom jeziku u Vršcu, Vršac 2006.
Школа у Владимировцу, Владиировац 2003.
Kulturne prilike kod Rumuna u Banatu 1945-1952, Vršac, 2008.
Aleksandra Petrović, Mirča Maran, Usmeni izvori i ženska istorija u savremenoj nastavi, Prilozi,
Vršac 2010.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
10
Укупан број радова са SCI (SSCI)
7+4
листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма.
Податке о свим наставницима објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике
високошколске установе. Књига наставника у том случају представља јединствен прилог за све студијске
програме првог и другог нивоа студија. Наставници са пуним радним временом (установа у којој
наставник има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу )
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну.

