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СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Кратка стручна
Рођена 27.07.1986. године у Нишу.
биографија
Дипломирала на факултету за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу
2008. године са просечном оценом 8,46 у току студија и оценом 10 на
дипломском испиту и стекла звање Професора физичке културе.
Мастер студије завршила 2014. године на истом факултету и стекла право
на академски назив Мастер професор физичког васпитања и спорта.
Тренутно апсолвент на докторским студијама и пријављеном докторском
дисертацијом.
Почела са радом 2012. године на Факултету за спорт и физичко васпитање,
као Сарадник у настави на предмету Плесови.
2015. године, као Асистент на предмету Плесови
У току своје спортске каријере активно се бавила Плесом и постигла
запажене резултате на општинском, градском, покрајнском и републичком
нивоу.
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Р.бр.
Година избора
НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА:
Асистент-приправник, Асистент, Доцент, Ванредни професор,
Редовни професор; Истраживач-приправник, Истраживач–
сарадник, Научни–сарадник,Виши научни–сарадник, Научни
саветник
1.
2012
Сарадник у настави
2.
2015
Асистент
3.
4.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ДИПЛОМА
Година
2008.
Место
Лепосавић
Институција
Факултет за спорт и физичко васпитање
Наслов дипломског рада
Плесови у Војводини
Област
Физичко васпитање и спорт
МАСТЕР РАД
Година
2014.
Место
Лепосавић
Институција
Факултет за спорт и физичко васпитање
Наслов тезе
Разлике у нивоу моторичких способности плесача и плесачица
народних плесова
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Област
Физичко васпитање и спорт
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
Место
Институција
Наслов дисертације
Област

ПРОДУКЦИЈА - ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)
Списак цитата

Број

НАПОМЕНА: Списак ће бити преузет од Библиотеке Матице српске.
ПРОДУКЦИЈА - РЕЗУЛТАТИ

Назив групе резултата

Врста резултата

M

Истакнута монографија међународног значаја
1.
Монографија међународног значаја
1.
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском
зборнику водећег међународног значаја
1.
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском
зборнику међународног значаја
1.

M11
M12
M13

Монографије,
монографске студије,
тематски зборници,
лескикографске и
картографске публикације Лексикографска јединица или карта у публикацији међународног значаја
међународног значаја 1.
Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег
међународног значаја
1.

M14

Уређивање научне монографије,тематског зборника, лексикографске или
картографске публикације међународног значаја

M18

M16
M17

1.
Рад у врхунском међународном часопису

M21

1.

Радови објављени у
научним часописима
међународног значаја

Рад у истакнутом међународном часопису

M22

Рад у међународном часопису
1.
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком

M23
M24

1.
Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису
1.
Научна критика и полемика у међународном часопису
1.
Уређивање истакнутог међународног научног часописа н агод.нивоу (гост
уредник)
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M25
М26
M27

1.
Уређивање међународног научног часописа
1.

М28

M31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини
(неопходно позивно писмо)
1.
M32
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу
1.
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
M33
1.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
M34
1. Boli, E., Popović, D., Popović, J., Popović, M & Bojović, M. (2013). The algorithm
and program for the component analysis of a set of quantitative variables; Physical
education and sports perspective of children and youth in Europe, Book of abstract
Зборници међународних
str.46, 8th FIEP European congress, Bratislava, 2013.
научних скупова
2. Popović, D., Boli, E., Popović, J., Popović, M & Bojović, M. (2013). The canonical
analysis of the covariances of the musical variables set and their image transformation
derived from the projection in the space stretched by the vectors of dancers cognitive
variables, Physical education and sports perspective of children and youth in Europe,
Book of abstract str.190., 8th FIEP European congress, Bratislava 2013.
Ауторизована дискусија са међународног скупа
M35
1.
M36
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
1.
Истакнута монографија националног значаја
1.
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод
изворног Текста у облику монографије (само за старе језике)

M41

M42

1.
Монографска библиографска публикација

M43

1.
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег
Националне монографије, националног значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља
тематски зборници,
или чланка, превод или стручна редакција превода научне монографске
лексикографске и
књиге (само за старе језике)
картографске публикације
националног значаја; 1.
научни преводи и
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
критичка издања грађе,
библиографске
1.
публикације
Лексикографска јединица у научној публи кацији водећег националног
значаја, карта у научној публикацији националног значаја, издање грађе у
научној публикацији,

M44

M45

M46

1.
Лексикографска јединица у научној публикацији националног значаја

M47

1.
Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или
картографске публикације водећег националног значаја
1.
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M48

Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или
картографске публикације националног значаја

M49

1.
Рад у водећем часопису националног значаја
1.

M51

Popovic, D., Boli, E., Savic, V., Popovic, M., Bojovic, M., & Kostic, M.
(2015): Influence of Cognitive Abilities, Conative Characteristics and
Social Status on Student School Grades in Mother Tongue. American
Journal of Applied Psychology, 4(3), 55-60.

Рад у часопису националног значаја
1.
Часописи националног
значаја

Boli, E., Popovic, D., Karanov, B., Bojovic, M & Jovanovic,M., (2015):
Differences in the level of social status of male and female folk dancers.
Sociology stady, David publishig.
Рад у научном часопису

M52

1.
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем
нивоу)
1.
Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)

M53

M55

M56

1.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
1.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу

Зборници скупова
националног значаја

1.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
1.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
1.
Ауторизована дискусија са националног скупа
1.
Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја

M61

M62
M63
M64
M65
M66

1.
Одбрањена докторска дисертација
Магистарске и докторске
1.
тезе
Одбрањен магистарски рад
1.

Остало

M71
M72

Радови у часописима који чекају категоризацију
1. Hadži Vidaković, M., Boli, E., Popović, D., Pillz-Burstein, R., Savić, V & Bojović,
M. (2013) Canonic discriminant analysis projected in space with standard matrix as
optimum method for determining differences between athletes. International
scientific magazine Kinesmetrics
2. Hadži Vidaković, M., Boli, E., Popović, D., Pillz-Burstein, R., Savić, V & Bojović,
M. (2013) Canonic discriminant analysis projected in space with standard matrix as
optimum method for determining differences between athletes. International scientific
magazine Kinesmetrics.

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА
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Списак пројеката
Број
1. Сарадник на пројекту “Струкутра и развој антрополошких димензија деце и омладине северног Косова “,
бр. О1-272 од 04.04. 2013.,Универзитет у Приштини, Факултет за спорт и физичко васпитање.
2. Сарадник на пројекту “Структура социјалног статуса деце и омладине северног Косова“,бр.. О1-273 од
04.04. 2013.,Универзитет у Приштини, Факултет за спорт и физичко васпитање.

ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
Списак магистарских теза

Број

ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
Списак докторских дисертација

Број

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ
Списак учешћа у међународној сарадањи
Заједничка истраживања са:

Број

ПРОДУКЦИЈА – РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
Списак рецензија

Број

ПРОДУКЦИЈА – УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
Списак уређивања часописа

Број

НАПОМЕНА: Назив часописа,Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора, рецензент), Године од-до,
Класа часописа (међународни или домаћи)
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