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Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
  

назив предмета    
   

 
Назив студијског програма, 
врста студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Румунски језик Основне студије 3+1+1 
2. Књижевност за децу на румунском језику Основне студије 3+1+1 
3. Матерњи језик (румунски) са развојем говора 

на јасленом узрату 
Васпитач деце јасленог узраста 
- основне 

3+0+1 

4.  Језичке игре и драматизација Васпитач деце јасленог узраста 
- основне 

0+1+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Буквар за први разред основне школе на румунском језику,    издавач: Завод за 

уџбенике и наставна средства Београд, 2005.,друго издање 2009. године; 
2.  У свету слова – Радни лист уз Буквар за први разред основне школе на румунском 

језику, издавач: Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005., друго издање  
2009. године; 

3.  Дугине боје детињства – лектира за 2 разред основне школе на румунском језику, 
издавач Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005; 

4.  Приручник за учитеље за 1 разред основне школе на румунском језику, издавач 
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2007. 

5.  Читанка за четврти разред основне школе на румунском језику, издавач: Завод за 
уџбенике и наставна средства Београд, 2007., друго издање 2010. године; 

6.  Румунски језик за четврти разред основне школе, издавач: Завод за уџбенике и 
наставна средства Београд, 2007., друго издање  2010. године; 

7.  Традиција и модернизизам у еволуцији књижевности на румунском језику у 
Војводини -међународни колоквијум «Промовисање локалних културних и научних 
вредности у националном, регионалном и међународном оквиру», Западни 
Универзитет у Темишвару, 3-4. jul 2009; 

8.   Василе/ Васко Попа у историји румунске књижевности из Војводине, Радови 
међународног симпозијума «Меморијал Раду Флора», едиција XVII, 2008;  

9.  Румунска књижевност у Војводини (1945-1989), у часопису «Еуропа - часопис за 
књижевност, уметност, културу и транзицију», бр. 2, стр. 44, Нови Сад, 2009: 

10.  Детињство из сећања – ликови и дела посути чежњом, Радови међународног 
симпозијума «Меморијал Раду Флора», едиција XIX, 2010. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни    1 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
 


