
Име, средње слово, презиме Наташа Б. Стурза Милић  
Звање Професор високе школе 
Назив институције у  којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ у Вршцу, од 1.10.1996. 

Ужа научна односно уметничка област Методика физичког васпитања деце предшколског узраста  
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  
Избор у звање 17. 04.2009. Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача „Михаило Палов“ 
Методика физичког васитања 
деце предшколског узраста 

Докторат 20.01. 2009. Факултет спорта и физичког васпитања 
Универзитета у Београду 

Физичко васпитање и спорт 

Магистратура 20.07.1999. Факултет за физичку културу 
Универзитета у Београду 

Физичко васпитање 

Диплома 20.09.1994. Факултет за физичку културу 
Универзитета у Београду 

Физичка култура 

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

   
Назив студијског програма, 
врста студија  

Часова 
активне 
наставе 

1. Методика физичког васпитања 1 Струковни васпитач деце пред. 
узраста, основне студије 

2,5 

2. Методика физичког васпитања 2 Струковни васпитач деце пред. 
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