
Име, средње слово, презиме Еуђен Н. Чинч 
Звање професор струковне школе 

Назив институције у  којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за обр. васпитача  
Михаило Палов Вршац, 2003. 

Ужа научна односно уметничка област музика 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2003 Висока школа струковних студија за 

обр, васпитача  Михаило Палов 
Вршац, 2003. 

-музика – вокално 
инструментални практикум; 
- хор и оркестар; 

Докторат 2007 Национални музички универзитет 
Букурешт 

-музикологија; 

Специјализација    
Магистратура    
Диплома 2003 Западни универзитет Темишвар, 

Факултет музичке уметности; 
- одсек за музичку педагогију; 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета    

   
Назив студијског програма, врста студија  Часова 

активне 
наставе  

1. Вокално – инструментални практикум 1,2 
и 3 

струковни васпитач деце предшколског 
узраста, основне  струковне студије 

3 

2. Хор струковни васпитач деце предшкоског 
узраста, основне  струковне студије 

2 

3. Вокално – инструментални практикум 1,2 
и 3 

струковни васпитач деце јасленог узраста, 
основне  струковне студије 

3 

4.  Хор струковни васпитач деце јасленог узраста, 
основне  струковне студије 

2 

5. Музичке игре деце јасленог узраста  струковни васпитач деце јасленог узраста, 
основне  струковне студије 

3 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Основи теорије музике са збирком решених тестова, Вршац, Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача Михаило Палов, 2008. (ISBN 976-86-7372-095-1; COBISS.SR-ID 234174215) 
2. Основи рада са дечјим музичким саставима, Вршац, Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача Михаило Палов, 2010. (ISBN 978-86-7372-116-3; COBISS.SR-ID 247364871) 
3. Вршачка сазвучја). Вршац, Заједница Румуна у Југославији, 2003. ISBN 86-84777-00-X, 

COBISS.SR-IД 10891700 
4. Румунски музички опуси. Вршац, КОВ, 2006.ISBN 86-7497-114-8, COBISS.SR-IД 215547143 
5. Духовно и световно у банатском црквеном појању. Букурешт, Национални музички универзитет, 

2009.ISBN 978 –973–1905–44-0 
6. Банатски културни албум – музичко ходочашће од световног ка духовном). Арад, Универзитет 

Аурел Влајку, 2010.ISBN 978-973-752-393-8 
7. 4. 15. Међународни округли сто о даровитима, Вршац, Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача ,, Михаило Палов’’, 10. јул 2009. Тема скупа – Даровити и друштвена елита 
. Наслов представљеног рада је – Музичко образовање у функцији стварања елите или опште 
културне еманципације, објављен у Зборнику 15, Вршац, Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача Михаило Палов, 2010, стр. 100-109. 

8. Научни скуп под називом Реално и виртуелно у развоју образоване личности, Клуж-Напока, 
Технички универзитет Клуж – Напока, Технички колеџ ,,Трансилванија`` Клуж – Напока, Школски 
инспекторат округа Клуж, 5-6 март 2010. Наслов представљеног рада је: Лелеа, Јон – Стојановић, 
Александар – Чинч, Еуђен. Стручни развој наставника у Србији – од потреба до могућности , 
објављен у зборнику Real and Virtual in Learner`s Development, Клуж - Напока, издавач: Risoprint, 
акредитована издавачка кућа од стране Националног савета за научна истраживања у високом 
образовању (CNCSIS),2010, стр. 444 - 450. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 19 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни  1 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
 


