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или стручна област 
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студија, Гњилане – Бујановцу Музичка уметност Музичка уметност 
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Специјализација     
Магистратура     
Мастер 2011. ФМУ Скопје Музичке науке Теорија музике 
Диплома 2008. ФУ Ниш Музичка педагогија  
Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 
1,2,3.... 

Ознака 
предмета Назив предмета      Вид наставе Назив студијског 

програма  

Врста студија 
(ОСС, ССС, ОАС, 
МСС, МАС, САС) 

1. 110512ВИН Вокално-инструментална настава 1 Предавања, вежбе 
образовање васпитача за 
рад у предшколској 
установи 

ОСС 

2. 
210516ВИН 
 

Вокално-инструментална настава 2 Предавања, вежбе 
образовање васпитача за 
рад у предшколској 
установи 

ОСС 

3. ДВ20ВН Вокално-инструментална настава Предавања, вежбе образовање васпитача  за 
рад у домовима ОСС 

4. ДВ20МР Музичка радионица Предавања, вежбе образовање васпитача за 
рад у домовима ОСС 

5. 410512ММВ Методика музичког васпитања 1 Предавања, вежбе 
образовање васпитача за 
рад у предшколској 
установи 

ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Савић, М. (2013). Могућност примене софтверске подршке из области теорије музике у Вокално-инструменталној настави на 
ВШССОВ. I национални научни скуп са међународним учешћем: Уметност и култура данас, BARTF 2013. Књига сажетака: 
56-57. Ниш: Универзитет у Нишу, Факултет уметности. (Саопштење на конференцији). 

2.  
Савић, М. (2013). Преглед утицаја музике на развој одрешених способности у раном детињству. IX конференција Дани 
примењене психологије: Даровитост, таленат, креативност. Књига резимеа: 113. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски 
факутет. (Саопштење на конференцији). 

3.  
Савић, М. (2014). Иновативни приступ при поставци основних тонских висина.Зборник радова са Десетог симпозијума са 
међународним учешћем: Васпитач у 21. веку. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац. бр.14. 
(стр. 228-241). 

4.  
Савић, М. (2014). Стратегије музичког васпитања у дечијем музичком развоју на предшколском узрасту. Седамнаести 
Педагошки форум сценских уметности: Социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценскимм уметностима. Књига 
сажетака: стр. 42-45. Београд: Факултет музичке уметности. (Саопштење на конференцији). 

5.  Савић, М. (2015). Дидактичким играма до развојно-подстицајних музичких искустава. X међународни научни скуп Српски 
језик, књижевност, уметност.(23-25. 10. 2015). Крагујевац: ФИЛУМ 

6.  
Савић, М., Богуновић, Б. (2016). Метакогнитивне стратегије вежбања кратке композиције на клавиру – експлоративна 
студија. Осамнаести Педагошки форум сценских уметности: Артикулација као средство комуникације, интерпретације и 
значења. Београд: Факултет музичке уметности.  

7.  
Savić, M., Stošić, D., Goljović, N. (2019). The Relation Between Musical Activities, Attitudes and Education of Pre-School Teachers. 
First International Conference Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters. Abstract Booklet: 45-47. Belgrade: University of 
Arts in Belgrade, Faculty of Music.  

8.  
Савић, М., Н. Гољовић. (2019). Музичке активности и задовољство послом код васпитачица у Нишу: улога креативности. 
Књига резимеа: Изазови сазревања у 21. веку.(стр. 26). Ниш: СКЦ: Психолошко саветовалиште за студенте Студентског 
културног центра Ниш, Научно-стручна конференција са међународним учешћем. 

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  Учешће на више стручних семинара, међу којима су и НТЦ програм, Више од музичке игре, 
Монтесориу предшколском узрасту. 

Други подаци које сматрате релевантним 
Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том 
слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 

 


