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Докторат    
Специјализација    
Магистратура 2008 Филозофски факултет, Нови Сад Магистар психолошких наука 
Диплома 1989 Филозофски факултет, Нови Сад Диломирани психолог 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета    

   
Назив студијског програма, врста 
студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Развојна психологија Струковни васпитач – основне 
студије 

4 

2. Педагошка психологија Струковни васпитач – основне 
студије 

4 

3. Ментално здравље Струковни васпитач – основне 
студије 

3 

4. Општа психологија Струковни васпитач – основне 
студије 

5 

5. Развојна психологија јасленог узраста Стурковни васпитач деце јасленог 
узраста, основне 

4 

6. Психологија дечје игре Стурковни васпитач деце јасленог 
узраста, основне 

4 

7.  Ментално здравље  Стурковни васпитач деце јасленог 
узраста, основне 

3 

8.  Рана идентификација даровитости Стурковни васпитач деце јасленог 
узраста, основне 

1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Нововић, З., Биро, М., Недимовић, Т. (2007). Стање депресивности – синдром или расположење? 

Психологија, 40, 447-461. 
2.  Biro, M., Nedimović, T. (2007). State depression – mood or syndrome? V World Congress for Behaviour and 

Cognitive Therapies, Barcelona. 
3.  Недимовић, Т., Бешлин, Љ. (2008). Утицај васпитних ставова родитеља на развој даровите деце. 

Зборник 14 са међународног научног скупа „Породица и даровита деца“, Висока струковна школа за 
образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац 

4.  Нововић, З., Биро, М., Недимовић, Т.(2009). Процена стања депресивности. У Процена психолошких 
и психопатолошких феномена (ур. Биро, М., Смедеревац, С., Нововић, З.). Центар за примењену 
психологију, Београд. 19-28.  

5.  Недимовић, Т. (2009). Структура мотива постигнућа, даровитост и друштвена елита. Зборник 15 са 
међународног научног скупа ''Даровити и друштвена елита'', Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача ''Михаило Палов'', Вршац, 377-382. 

6.  Недимовић, Т. (2010). Психолошко-педагошке компетенције будућих наставника. Књига сажетака III 
Међународни научно-стручни скуп ''Едукација наставника за будућност'', Зеница, Босна и 
Херцеговина, 24-25. 

7.  Недимовић, Т. (2010). Дечије схватање вршњачког насиља. Књига резимеа. 58. Научно-сртучни скуп 
психолога Србије, Друштво психолога Србије, Београд. 143-144. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни: 1 
Усавршавања  2008. године  на Филозофском факултету у Новом Саду  пријавила је и одобрена јој 

је  докторска дисертација на тему «Вршњачко насиље у школама: појавни облици, 
учесталост и фактори ризика», ментор проф.др. Миклош Биро.  

Други подаци које сматрате релевантним:  
Сарадник у реализацији пројекта ''Интеграција Рома у школски систем Србије'', одсека за психологију, Филозофски 
факултет Нови Сад, подржаног од стране Покрајинског секретаријата за науку;  
Сарадник у истраживањима Одсека за психологију Филозофског факултета у Новом Саду;  учешће у истраживању за 
потребе стандардизације Теста зрелости за школу, издатог од стране Центра за примењену пихологију; 
Аутор је програма стручног усавршавања ''Вршњачко насиље и шта са њим'',  који је акредитован од стране Завода за 
унапређење квалитета васпитања и образовања за школску 2009./2010., 2010/2011. 
Реализатор  два програма стручног усавршавања: ''Едукација за идентификацију и рад  са даровитом децом'' и 
''Когнитивни стил у функцији индивидуализације наставе''. 



 


