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Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
45
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 3
Међународни 2
Као диригент хорова( мешовитих, омладинских и камерних) и инструменталних састава имао је
преко 100 успешних наступа у земљи и иностранству. Mентор за израду дипломских радова:
струковних, основних академских и мастер студија.

