
Извештај Комисије за евалуацију дипломских и специјалистичких радова за 

школску 2014/15. годину 

 
 

Наставно веће је ове као и претходне две школске године донело одлуку да се издвоје 

и прогласе најбољи дипломски и специјалистички радови одбрањени у школској 2014/15. 

години. Катедре (Катедра за педагогију и психологију, Катедра за методике, Катедра за 

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

упутиле их Комисији за евалуацију дипломских и специјалистичких радова, у саставу: мр 

Виорика Пасер (председница Комисије), проф. др Грозданка Гојков и мср. Даница Веселинов. 

Комисија се састала 21.9.2015. са почетком у 12 часова. Комисији је упућено укупно 13 

радова (7 дипломских и 6 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) и 2. усклађеност текста рада са темом.  

 

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

специјалистичка рада као најбоље радове за школску 2014/15. годину. 

 

Дипломски радови су следећи: 

- студенткиња: Драгана Вујовић, тема: „Ставови родитеља о физичком кажњавању деце“, 

ментор: проф. др Грозданка Гојков; 

- студенткиња: Елдена Јовановић, тема: „Когнитивни развој, структура способности и 

могућности мерења интелигенције деце предшколског узраста“, ментор: доц. др Тања 

Недимовић; 

- студенткиња: Зорица Путник, тема: „Симптоми поремећаја друштвених и моралних норми 

код деце предшколског узраста “, ментор: др Драгица Станојловић; 

- студенткиња: Наташа Рајковић, тема: „Вршац између два светска рата“, ментор: др Мирча 

Маран. 

 

Специјалистички радови: 

- студенткиња: Илдико Керекеш Бисак, тема: „Језичке игре и игролике активности за 

подстицање језичког стваралаштва деце у различитим комуникативним дискурсима“, 

ментор: мр Ивана Ђорђев; 

- студенткиња: Биљана Веселиновић, тема: „Деца са посебним потребама и методички 

приступ“, ментор: мр Виорика Пасер. 

- студенткиња: Ивана Кицошев, тема: „Информисаност васпитача о могућностима 

стваралаштва леворуке деце“, ментор: проф. др Грозданка Гојков; 

- студенткиња: Ксенија Сантрач, тема: Проблемска и откривачка метода у припремној 

предшколској групи, ментор: проф. др Александар Стојановић.  

 

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 

 

мр Виорика Пасер 

_______________________ 

 

проф. др Грозданка Гојков 

_______________________ 

 

мср. Даница Веселинов 

_______________________ 

 

 

У Вршцу, 

21. 9. 2015. године 

 

 

 

 

 


