
Извештај Комисије за евалуацију дипломских и специјалистичких радова за 

академску 2016/17. годину 

 
 

Наставно веће је ове као и претходне четири академске године донело одлуку да се 

издвоје и прогласе најбољи дипломски и специјалистички радови одбрањени у академској 

2016/17. години. Катедре (Катедра за педагогију и психологију, Катедра за методике, Катедра 

за матерње језике и Катедра за филозофију и друштвене науке) су изабрале најбоље радове и 

упутиле их Комисији за евалуацију дипломских и специјалистичких радова; Комисија је била 

у следећем саставу: проф. др Александар Стојановић (председник Комисије), др Даница 

Веселинов и проф. Биљана Вујасин. Комисија се састала 21. 9. 2016. са почетком у 12 часова. 

Комисији је упућено укупно 12 радова (7 дипломских и 5 специјалистичких радова). У 

евалуацији радова Комисија се руководила следећим критеријумима:  

1. уважавање концепције и методологије израде дипломских / специјалистичких радова која 

је објављена са сајту Школе (обим рада, број библиографских јединица, навођење референци 

у тексту усаглашених са АПА стилом цитирања, односно навођења, специфичним за област 

друштвено-хуманистичких наука);  

2. садржајност, усклађеност текста рада са темом.  

На основу поменутих критеријума, Комисија је издвојила укупно 2 дипломска и 4 

специјалистичка рада као најбоље радове за академску 2016/17. годину. 

 

Дипломски радови су следећи: 

– студенткиња: Гордана Павловић, тема: „Предшколци и феномен доброчинства”, ментор: 

проф. др Љубивоје Стојановић;  

– студент: Павле Јовановић, тема: „Компаративна анализа програма физичког васпитања 

предшколског узраста Републике Србије и Републике Словеније”, ментор: др Наташа Стурза 

Милић. 

 

Специјалистички радови: 

– студенткиња: Ивана Стевић Марчек, тема: „Анализа дечијег цртежа”, ментор: 

мр Томислав Сухецки;  

– студент Адријан Царан, тема: „Васпитна, образовна и формативна вредност прича. 

Теоријске и практичне основе у предшколском образовању.“, ментор: доц. др Бриндуша 

Жујка;  

– студенткиња: Сања Живковић, тема: „Психолошка истраживања развоја деце 

предшколског узраста – примена у раду са децом припремног предшколског узраста”, 

ментор: др Тања Недимовић; 

–– студент: Дејан Попов, тема: „ Дидактичко–методичке иновације у васпитно–образовном 

раду из угла подстицања креативности”, ментор: др Даница Веселинов. 

 

Комисија је донела одлуку да сви изабрани радови треба да буду награђени тако што 

ће сваком студенту бити уручен сертификат са назнаком за најбољи дипломски, односно 

специјалистички рад. 

 

 

 



 

 

Комисија: 

 

проф. др Александар Стојановић 

_______________________ 

 

др Даница Веселинов 

_______________________ 

 

Биљана Вујасин, дипл. педагог 

_______________________ 

 

У Вршцу, 

21. 9. 2017. године 

 

 

 

 

 


