
Име и презиме  Снежана Ладичорбић 

Звање Професор струковних студија 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  

или непуним радним временом и од када 

Аксдемија струковних студија Јужна Србија Лесковац , Одсек 

Висока школа за васпитаче  Бујановац, од 2016. 

Ужа научна односно уметничка област Педагошке  науке 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или уметничка 

област  

Ужа научна, уметничка 

или стручна област 

Избор у звање 2021. 

Аксдемија струковних 

студија Јужна Србија 

Лесковац , Одсек 

Висока школа за 

васпитаче Бујановац 

Педагошке науке Педагошке науке 

Докторат 2014. 

Универзитет у Новом 

Саду- Филозофски 

факултет-  одсек 

Педагогија 

Друштвено хуманистичке 

науке 

Методика наставе 

природе и друштва 

Специјализација     

Магистратура 2008. 
Педагошки факултет - 

Сомбор 

Дидактичко – методичке 

науке 

Дидактичко – методичке 

науке – природа и 

друштво 

Мастер     

Диплома 1997. 
Учитељски факултет, 

Сомбор 
  

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. 310316СПП 
Системи и програми 

предшколског васпитања 
предавања 

Васпитач за рад у 

предшколској 

установи 

ОСС 

2. 520116ПКР Педагошко корективни рад предавања 

Васпитач за рад у 

предшколској 

установи 

ОСС 

3. 220116ОПН 
Основи природних наука са 

екологијом 
предавања 

Специјалиста за 

припремни 

предшколски програм 

ОСС 

4. СП104 

Дидактичко-методички токови 

припремног предшколског 

програма 

предавања 

Специјалиста за 

припремни 

предшколски програм 

ССС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  

Ладичорбић, С., Павлов ,С. (2014.) -  „Проблемска настава као вид ефикасног увођења ученика разредне наставе у 

схватању и разумевању каузалних метода -  Међународни научни скуп Скадру –Албанија ICRAE,SHKODRA  -  216 

– 220. стр. М51 

2.  
Ладичорбић, С., Павлов, С. (2012.)  „Историјски развој школе за васпитаче у Кикинди од оснивања до 1973 године“. 

Међународни научни скуп  -  Педагошки факултет у Сомбору  са називом „Два века сомборске Препарандије 625 – 

630 стр. М33 

3.  
Ладичорбић, С. Гомбар, М. (2010). „Компаративна анализа наставних садржаја о природи и друштву у разредној 

настави у Р. Мађарској и Р. Србији“. Пети Међународни интрдисциплинарни симпозијум на Филозофском 

факултету у Новом Саду под називом „Сусрет култура“   311 – 318 стр. М33 

4.  Рацков, Г. Ладичорбић, С. (2010). „Организација наставе применом рачунара“. Међународни научни скуп  - 

Савремени методички изазови – Учитељски  факултет у Суботици ,  38 стр. На ЦД, М33  

5.  Гомбар М., Ладичорбић С. (2010). „Моделовање савремених облика учења“, Педагогија Београд, стр. 494-499. М51 

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   

Други подаци које сматрате релевантним – Ментор преко 150 Завршних и специјалистичких радова. 

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.  

 


