КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име
Презиме
Матични број
Година рођења
Место рођења
Држава
Звање
Титула
E-mail
Директни телефони
Телефони локали
Област и ужа научна
област

Слађана
Милошевић
2306968735011
1968.
Ниш
Србија
Асистент
Магистар физичке културе
sladjana.milosevic@pr.ac.rs
0648904621
Физичко васпитање

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Кратка
Дипломирала сам 25.02.1994.год. на Филозофском факултету
стручна
Универзитета у Нишу, студијска група за физичку културу.
биографија
Школске 1996/97 године запослила сам се и радила годину дана
у Основној школи ''Иво Андрић'' у Нишу и положила стручни
испит. На Факултету за физичку културу Универзитета у
Приштини 30.09.1998.год. примљена сам у звање асистентаприправника на предмету Ритмичко-спортска гимнастика.
Магистрирала сам 18.03.2009.год. и стекла звање асистента на
истом предмету.
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Р.бр. Година избора
НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА:
Асистент-приправник, Асистент, Доцент, Ванредни
професор, Редовни професор; Истраживачприправник, Истраживач– сарадник, Научни–
сарадник, Виши научни–сарадник, Научни саветник
1.
1998.
Асистент-приправник
2.
2009.
Асистент
3.
4.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ДИПЛОМА
Година
1994.
Место
Ниш
Институција
Филозофски факултет у Нишу, студијска група за
физичку културу
Наслов дипломског
Утицај програмиране наставе физичког васпитања у
рада
отклањању кифотичног, лордотичног и кифолордотичног лошег држања тела код деце V и VI разреда
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Област
Физичка култура
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година
2009.
Место
Лепосавић
Институција
Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић,
Универзитета у Приштини
Наслов тезе
Утицај експерименталног третмана из ритмичке
гимнастике на трансформације базичних моторичких
способности у односу на пол и узраст
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.
Монографије,
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у
монографске студије, тематском зборнику међународног значаја
тематски зборници,
1.
лескикографске и
картографске
Лексикографска јединица или карта у научној публикацији
публикације
водећег међународног значаја
међународног значаја 1.
Лексикографска јединица или карта у публикацији
међународног значаја
1.
Уређивање научне монографије или тематског зборника
водећег међународног значаја
1.
2

M11
M12
M13

M14

M15

M16

M17

Уређивање научне монографије,тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације међународног
значаја
1.
Рад у врхунском међународном часопису
1.
Рад у истакнутом међународном часопису

M18

M21
M22

Рад у међународном часопису
M23
1.
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном M24
одлуком
Радови објављени у 1.
научним часописима
M25
међународног значаја Научна критика и полемика у истакнутом међународном
часопису
1.
Научна критика и полемика у међународном часопису
М26
1.
Уређивање истакнутог међународног научног часописа н
M27
агод.нивоу (гост уредник)
1.

Зборници
међународних
научних скупова

Уређивање међународног научног часописа
М28
1.
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у
M31
целини (неопходно позивно писмо)
1.
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у
M32
изводу
1.
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
M33
1. Поповић Р., Милошевић С. (2006): Утврђивање опште
покретљивости код деце млађег школског узраста. Четрнаести
међународни интердисциплинарни симпозијум ''Екологија,
спорт, физичка активност и здравље младих '', Зборник радова,
59-70. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду.
2. Поповић Р., Станковић Р., Милошевић С. (2006): Статус
базичних моторичких способности код деце млађег школског
узраста. Четрнаести међународни интердисциплинарни
симпозијум ''Екологија, спорт, физичка активност и здравље
младих '', Зборник радова, 173-192. Нови Сад: Универзитет у
Новом Саду.
3. Милошевић С., Коцић Ј. (2013): Разлике у нивоу базичних и
специфичних моторичких способности карактеристичних за
ритмичку гимнастику код девојчица старих 9 и 10 година на
иницијалном мерењу. Научна конференција, Антрополошки и
теоантрополошки преглед на физичке активности од
Константина Великог до данас, Ниш.
4. Коцић Ј., Милошевић С. (2013): Разлике у нивоу базичних и
специфичних моторичких способности карактеристичних за
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ритмичку гимнастику код девојчица старих 9 и 10 година на
финалном мерењу. Научна конференција, Антрополошки и
теоантрополошки преглед на физичке активности од
Константина Великог до данас, Ниш.
5. Милошевић С., Коцић Ј. (2013): Разлике у нивоу базичних и
специфичних моторичких способности девојчица старости 10
година третираних елементима ритмичке гимнастике.
Национални научни скуп са међународним учешћем физичка
култура и модерно друштво, Јагодина.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
M34
1.
Ауторизована дискусија са међународног скупа
M35
1.
M36
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
1.
Истакнута монографија националног значаја

M41

1.
Монографија националног значаја, монографско издање грађе,
превод изворног Текста у облику монографије (само за старе
језике)
1.

M42

Монографска библиографска публикација

M43

1.
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском
M44
зборнику
водећег
националног
значаја,
превод
изворног
текста
Националне
у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна
монографије,
тематски зборници, редакција превода научне монографске књиге (само за старе
лексикографске и језике)
1.
картографске
публикације
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику
M45
националног значаја; националног значаја
научни преводи и 1.
критичка издања Лексикографска јединица у научној публи кацији водећег
грађе, библиографске националног значаја, карта у научној публикацији
M46
публикације
националног значаја, издање грађе у научној публикацији,
1.
Лексикографска јединица у научној публикацији националног
значаја
1.
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације водећег
националног значаја
1.
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације националног
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M47

M48

M49

значаја
1.
Рад у водећем часопису националног значаја
1.

M51

Рад у часопису националног значаја

M52

1. Милошевић С., Коцић Ј. (2013): Разлике у нивоу
базичних и специфичних моторичких способности
дечака старости 9 година третираних елементима
ритмичке гимнастике. IX-та Међународна научна
конференција и VIII-ми конгрес Црногорске спортске
академије, Подгорица.
2. Коцић Ј., Милошевић С. (2013): Разлике у нивоу
Часописи
базичних и специфичних моторичких способности
националног значаја
девојчица старости 9 година третираних елементима
ритмичке гимнастике. IX-та Међународна научна
конференција и VIII-ми конгрес Црногорске спортске
академије, Подгорица.
Рад у научном часопису
1.
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на
годишњем нивоу)
1.
Уређивање научног часописа националног значаја (на
годишњем нивоу)
1.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано
у целини
1.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано
у изводу
1.
Зборници скупова Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
националног значаја 1.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
1.
Ауторизована дискусија са националног скупа
1.
Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја

M53
M55

M56

M61

M62

M63
M64
M65
M66

1.
Магистарске и
докторске тезе

Одбрањена докторска дисертација
M71
1.
Одбрањен магистарски рад
M72
1. Милошевић С. (2009): Утицај експерименталног третмана из
ритмичке гимнастике на трансформације базичних моторичких
способности у односу на пол и узраст. Магистарски рад, Факултет за
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спорт и физичко васпитање Лепосавић, Универзитет у Приштини.

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА
Списак пројеката

Број

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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