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ПРЕДАВАЧ  ( за наставну  област Психолошке 

науке) 

Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним  или непуним радним 

временом и од када 

Академија васпитачко медицинских струковних 

студија  (Одсек Крушевац) 

Ужа научна односно уметничка 

област 
Психологија 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или 

уметничка област  

Ужа научна, 

уметничка или 

стручна област 

Избор у звање 
2019. 

год. 

Академија 

васпитачко 

медицинских 

струковних 

студија 

Крушевац 

Психолошке науке Психологија 

Докторат 

2020/202

1. 

Уписана  

на 3.год. 

Докторс

ких 

студија 

Психоло

гије  

Филозофски 

факултет 

Универзитет у 

Новом Саду (ДС 

психологије) 

Психолошке науке Психологија 

Специјализација 
2000.год

. 

Филозофски 

факултет  

Универзитет у 

Београду, 

(Одељење за 

психологију) 

Психолошке науке 

Развојна 

психологија и 

психопатологија 

(Специјал.психо

л. ) 

Магистратура 
2009.год

. 

Филозофски 

факултет  

Универзитет у 

Београду 

(Одељење за 

психологију) 

Психолошке науке 

Психологија 

(Магистар 

психологије) 

Мастер     

Диплома 
1990.год

. 

Филозофски 

факултет  

Универзитет у 

Београду 

(Одељење за 

психологију) 

Психолошке науке  

Психологија 

(Дипломирани 

психолог) 

Година рада у 

образовању 
23 год. 

-ПУ“Наша 

радост“ 

-Психолог – 

стручни сарадник у 
Психологија 



Александровац; 

-Висока школа 

струковних 

студија за 

васпитаче 

Крушевац 

-АВМСС 

Крушевац 

Предшколској 

Установи; 

-Предавач за област 

Психолошких наука 

Списак предмета за  које  је наставник акредитован/ предаје на првом или другом 

степену студија 

Р.Б. 

 

Ознака 

предмет

а 

Назив предмета      Вид наставе 

Назив 

студијског 

програма  

Врста студија 

(ОСС, ССС, 

ОАС, МСС, 

МАС, САС) 

1. 
110416

П 
Општа психологија  

Предавања  

(непосредно у 

Школи,  семинари, 

консултације,ментор

ски рад,семинарски 

радови, пројекти и 

сл.) 

-Васпитач 

деце 

предшколск

о узраста 

(заједнички

) 

ОСС 

2. 
211016

П 
Педагошка психологија 

Предавања  

(непосредно у 

Школи,  семинари, 

консултације,ментор

ски рад,семинарски 

радови, пројекти и 

сл.) 

Васпитач 

деце 

предшколск

о узраста 

(заједнички

) 

ОСС 

3. 
311916

П 
Развојна психологија  

Предавања 

(непосредно у 

Школи,  семинари, 

консултације,ментор

ски рад,семинарски 

радови, пројекти и 

сл.) 

Васпитач 

деце 

предшколск

о узраста 

(заједнички

) 

ОСС 

4. 
320916

П 
Психологија дечје игре 

Предавања 

 (непосредно у 

Школи,  семинари, 

консултације,ментор

ски рад,семинарски 

радови, пројекти и 

сл.) 

Васпитач 

деце 

предшколск

о узраста 

(заједнички

) 

ОСС 

5. 
321216

Д 
Ментално здравље 

Предавања 

(непосредно у 

Школи,  семинари, 

консултације,ментор

ски рад,семинарски 

радови, пројекти и 

сл.) 

Домски 

васпитач 
ОСС 



6. 421316Ј 
Рано учење и 

афективно везивање 

Предавања 

(непосредно у 

Школи,  семинари, 

консултације,ментор

ски рад,семинарски 

радови, пројекти и 

сл.) 

Васпитач 

деце 

јасленог 

узраста 

ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

(најмање пет референци из уже научне, уметничке, односно стручне области из које изводи 

наставу на студијском програму) 

Специјалистички рад:  „Евалуација примене модела програма васпитно образовног рада са 

децом од 3-7 година. (Ментор: Др И.Ивић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду) . 

Магистарска теза: „Прогностичка вредност индикатора емоционалне зрелости за полазак у 

школу“  (ментор: Др  С.Хрнјица, Филозофски факултет , Универзитет у Београду). 

Докторска дисертација:  У току је пријава теме Докторске дисертације ( област: Психологија 

образовања, ментор: Др Јасмина Пекић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду). 

1.  

 

Pavličević, S.& Tomić, K. (2019): THE ROLE HIGER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN THE CONTINOUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF PRESCHOOL TEACHERS, (page: 29-44). Analisis of continiing professional 

development of preschool teachers in Serbia, Montenegro, Hungary, Romania, 

Slovenia and Great Britain/ (ed.Veselin Mićanović, Universiti of Montenegro, 

Faculty od Philosophy, Podgorica)ISBN 978-86-7798-114-3;  COBISS.CG-ID 

38699536. 

2.  

           Цолић, В.& Павличевић, С.и Мијаиловић, Г. (2015): Поређење 

компетенција будућих васпитача у документима четири високе школе за 

образовање васпитача у Србији (стр. 28-36). Упоредна анализа студијских 

програма за образовање васпитача на високим школама струковних студија у 

Вршцу, Новом Саду, Крушевцу и Сремској М.тровици /. (уредник: Ивана 

Игњатовић Поповић). Нови Сад. Висока школаструковних студија за 

образовање васпитача, 2014 . (“TEACH-Harmonization of Preschool Teacher 

Education Curricula in Serbia”  ISBN 978-86-85447-13-6; COBISS.SR-ID 

286319623). 

3.  

          Павличевић, С.& Томић, И. (2014): Могућности коришћења менталних 

мапa у тематском планирању васпитно-oбразовног радa. Синтезe: часопис за 

педагошке науке, књижевност и  културu, бр.3/2014. Крушевац. Висока школа 

струковних студија за васпитаче.  (UDK  159.922.7-053.4; 373.21   ID: 

199346188)       

4.  

Павличевић, С. (2013): Толеранција на фрустрацију код 

шестогoдишњакa. Синтезe: часопис за педагошке науке, књижевност и 

културu, бр. 1/2013. Крушевац. Висока школа струковних студија за васпитаче. 

. (UDK37.015.3  159.9.072-053.4  159.922.7-053.4)      

5.  
Павличевић, С. & Сучевић, В. и Милосављевић, Р. (2013): Припремни 

предшколски програм, Приручник за специјалистичку праксу, Нови Сад, 



Знатижеља (ISBN 978-86-85719-26-4; COBISS:SR-ID 27748-95047)  

Остале репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1. Оквир за усаглашавање курикулума за образовање струковних васпитача у Србији / 

(уредници и преводиоци: Јелена Пртљага, Марко Стојановић- 

Београд:Западнобалкански институт; Вршац: Висока школа струковних студија за 

васпитаче „Михајло Палов“; Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за 

васпитаче и пословне информатичаре-СИРМИЈУМ; Нови Сад: Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача;  Крушевац : Висока школа струковних 

студија за васпитаче. 2016 .Београд, Графички центар. Публикација објављена у 

оквиру пројекта  

 TEACH ( TEMPUS program) , ISBN 978-86-89873-02-3 (ZBI), COBISS.SR-ID 

226778380.  

 

(Састав Тима : Висока Школа струковних студија за васпитаче Крушевац: Славица 

Павличевић, Зорица Дуковић , Катарина Томић, Иван Томић, & Александар Васић и др. ;  

стр.15).  

2. Павличевић, С. и др. (2013): Дневник стручне праксе.Нови Сад. Знатижеља  

 (ISBN 978-86-85719-27-1; COBISS.SR-ID 268594697) 

3. Милосављевић , Р. Павличевић, С. (2010): Студентска евалуација пројекатске наставе, Наше 

стварање,  Зборник радова са 5. симпозијума  " Васпитач за 21. век”. Соко Бања. 9/2010. 

ВШССВ Алексинац  

4 Павличевић, С.&  Томић, И. (2008): Програмирано учење  и  е-леарнинг. Личност, професија 

и образовање: зборник радова са 3.  Конференције  "Дани примењене психологије", Ниш, 

Филозофски факултет (COBISS.SR-ID 153602572, UDK 371.315.7) 

5. Павличевић, С.& Станишић, И.(2008):Моторичка координација као фацтор социометријског 

статуса детета у васпитној групи . Личност, професија и образовање: зборник радова са 3. 

Конференције  "Дани примењене психологије", Ниш, Филозофски факултет. (COBISS.SR-ID 

153602572, UDK159.922.7) 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата 8 

Укупан број радова са SCI (SSCI) 

листе 
3 

Тренутно учешће на пројектима 

Домаћи : 2 (два) 

-„Године узлета“ 

(тренер/мент.)  

-Драмско васпитање 

у превенцији 

вршањчког насиља“ 

(каталог 2018/2019. 

Каталошки број 

програма: 24) 

Међународни :  1 (један) 

„KEY“ Keep Educating Your 

selves (Erasmus + Programme of 

the European Union) 

Усавршавања  

-Едукација за тренера/ментора за подршку имплементацији Нових основа 

програма предшколског васпитања и образовања, у Србији„Године 

узлета“. (У организацији УНИЦЕФ-а –канцеларија у Београду, Института 



за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, 

Министарства просвете Србије и Завпда за унапређенје васпитања и 

образовања у Србији. (2019, 2020.) 

Други подаци које сматрате релевантним 

• Десетогодишње радно искуство у предшколској установи;  

• Учешће у ИПА и УНИЦЕФОМ пројекту “Године узлета“ (2019, 2020. И 2021). Ментор 

предшколских установа у Крушевцу (2019, 2020.)  и Врњачкој Бањи(2020 и 2021.); 

• 2017,2018 2019,  2020 и 2021. Год. . Рецезент  часописа Синтезе  (који издаје АВМСС  

Круш.;  

• 2018. год. Рецезент часописа Кругови детињства; (часопис за мултидисциплинарна 

истраживања детињства, који издаје Висока школа струковних студија за васпитаче 

Нови Сад). 

• Član  Komisije  i učešće u pisanju Izveštaja o samovrednovanju ( 2016-2019) . 

• Учешће и 2 ТЕМПУС пројекта (TEACH I KEY). 

• Учешће на научно стручним скуповима  (Експериментална истраживанја у психологији , 

ЕИП Београд 2020., Сабор психолога  Србије и Дани примењене психологије – Ниш, 

Васпитач за  21. Век - Алексинац). 

 


