
Име, средње слово, презиме Мирјана М. Марковић 

Звање Професор струковних студија 
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Висока школа струковних студија за образовање 
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 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2011. Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача, Пирот 

Социологија  

Докторат 2011. Филозофски факултет, Београд Социологија 

Специјализација    

Магистратура 2008. Факултет заштите на раду, Ниш Заштита животне средине 

Диплома 2002. Филозофски факултет, Ниш Социологија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета Назив студијског програма, врста 

студија  

Часова 

активне 

наставе  

1. Социологија образовања и породице основне струковне студије 4+2 

2. Еколошко васпитање у дечијем вртићу основне струковне студије 1+1 

3.  Комуникологија и друштвено комуницирање основне струковне студије 1+1 

 Детињство, култура, васпитање основне струковне студије 0+2 

4. Ненасилна комуникација специјалистичке струковне 

студије 

2+2 

5.  Методологија истраживања у друштвеним наукама специјалистичке струковне 

студије 

3+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Мирјана Марковић, Демократичност образовања, као предуслов успостављања 

континуитета у образовању кроз усклађивање са васпитним системима других земаља, 

Стручно-научни скуп са међународним учешћем „Холистички приступи у васпитању“, 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача,  Холипри3, 2015, Пирот. 
2.  Мирјана Марковић, Улога телевизије у еколошком васпитању деце предшколског узраста, 

Стручно-научни скуп са међународним учешћем „Холистички приступи у васпитању“, 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача,  Холипри2, 2014, Пирот. 
3.  Мирјана Марковић, Улога електронских медија у успостављању итеркултурног 

комуницирања и промоције културе мира, НИСУН, 2014, Ниш. 
4.  Мирјана Марковић, Информисање у штампи у време Првог светског рата у функцији 

подизања морала код Срба , Научни скуп Велики рат, Врање, 2014. 
5.  Мирјана Марковић, Еколошка култура – битан фактор у решавању еколошке кризе, 

Социјална мисао: часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, Београд, 2014, стр. 

25- 41. (ISSN – 0354 – 401X,  COBISS.SR-ID 42962700) 
6.  Мирјана Марковић,  Вера и религијски садржаји у васпитању и образовању деце млађег 

школског узраста, Симпозијум „Васпитач у 21. Веку“, Сокобања, 2014. 
7.  Мирјана Марковић, Улога телевизије у еколошком  васпитању деце млађег школског узаста, 

Научни скуп: Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на 

учитељским (педагошким) факултетима, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, 

Врање, 2013. 
8.  Мирјана Марковић, Телевизија у васпитању и образовању - резултат научно-технолошког 

развоја и глобалних друштвених промена, Научни скуп са међународним учешћем: Наука и 

савремени универзитет, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 2013, стр. 467- 478 

(ISBN 978-86-7379-348-1) 
9.  Мирјана Марковић, Манипулација еколошким садржајима у пограмима локалних телевизија – 

Студија случаја у Нишу, Научни скуп са међународним учешћем: Наука и савремени 

универзитет, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 2013, стр. 564- 577 (ISBN 

978-86-7379-346-7, COBISS.SR-ID 211223564) 
10.  Драгица Илић, Мирјана Марковић, Борис Илић, Еколошко васпитање, АУРОРА, Вање, 2013. 

(ISBN 978-86-86067-57-9, COBISS.SR-ID 201610764) 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања   

../Силабуси,%202016/19.%20Социологија%20образовања%20и%20породице.doc
../Силабуси,%202016/10.%20Еколошко%20васпитање.doc
../Силабуси,%202016/11.%20Комуникологија%20и%20друштвено%20комуницирање.doc
../Силабуси,%202016/62.%20Детињство,%20култура,%20васпитање.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/09.Nenasilna%20komunikacija.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/01.Metodologija%20istrazivanja%20u%20drustvenim%20naukama.doc


Други подаци које сматрате релевантним:  

Рецензије: 1. Драгица Илић. 2013. Практикум из заштите човекове животне средине за студенте 

Учитељског факултета. Врање: Учитељски факултету Врању; 2. Драгица Илић. 2013. Социјална 

екологија за студенте Учитељског факултета. Уџбеник.  Врање: Учитељски факултет у Врању; 3. 

Драгица Илић. 2014. Практикум из еколошког васпитања за студенте основних студија за васпитаче 

Учитељског факултета. Врање: Учитељски факултет у Врању; 4. Драгица Илић. Повратак – роман. 

„Аурора“ Врање, 2015. 

 


