
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Име, средње слово, презиме Aнкица Симона, Н. Ковачевић 

Звање Наставник-професор струковних студија 

Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од када 

Висока  школа за васпитаче струковних студија, 

Aлексинац, 

13. 10. 2011. 

Ужа научна односно уметничка област Социолошке науке 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 

2016. 

Висока школа за васпитаче 

струковних студија, Алексинац Социолошке науке 

Докторат 

2016. 

Факултет политичких наука, 

Београд 

Социјална политика и 

социјални рад 

Специјализација 

2008. 

Факултет политичких наука, 

Београд Социјална рехабилитација 

Диплома 2005. Филозофски факултет, Приштина Социологија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    

   

Назив студијског програма, врста студја  Часова 

активне 

наставе  

1. Социјални рад са децом и младима Образовање струковних васпитача за рад у 

предшколским установама, Основне 

струковне студије 

3+2 

2. Социјални рад у инклузији особа са 

посебним потребама 

Образовање струковних васпитача за рад у 

предшколским установама, Основне 

струковне студије 

3+1 

3. Игре за децу са посебним 

потребама 

Специјалиста за музичко васпитање, 

Специјалистичке струковне студије 

2+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. (2011) „Васпитач и родитељ-партнери у професионалној рехабилитацији деце са сметњама у развоју“,у:  

Зборнику радова Индивидуализација васпитно-образовног рада у инклузивним условима, са 2. научне 

конференције са међународним учешћем, Институт за педагошка истраживања, Београд, стр. 149-150 

2. (2011) „Инклузивно образовање“, у: Зборнику радова  Наше стварање -бр. 11,  са 7. симпозијума, Висока школа 

за васпитаче струковних студија, Алексинац, УДК 376.1-056.26/36371.12:159.923.3, стр. 286-297 

3. (2011) „Инклузија као будућност“, у: Зборнику радова Васпитно-образовни хоризонти, са 4 међународне 
интердисциплинарне научно-стручне конференције, Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

и тренера, Суботица, стр. 32-37 

4. (2012) “Породица детета са сметњама у развоју”, у: књизи сажетака Појединац, породица, друштво у 

транзицији, са научног скупа међународног значаја, Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр. 56 

5. (2013) “Улога васпитача у развоју инклузивности предшколских установа”  у: Зборнику радова  Наше стварање 

-бр. 12,  са 8. симпозијума, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, УДК 373.211.24:37.043.2-

056.25/.36, стр. 774-780 

6. (2013) “Инклузија- терминолошка разноликост”  у: Зборнику радова  Наше стварање -бр. 13,  са 9. симпозијума, 

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, УДК 37.043.2-053.4-056.26/.36:811; 373.23, стр. 475-

483 

7. (2014) “Историјски однос друштва према особама са инвалидитетом” ”  у: Зборнику радова  Наше стварање -бр. 

14,  са 10. симпозијума, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, УДК 304.42:364.694-

056.26/.36(091)316.4.063.3:376-056.26/.36(091) стр. 402-407 

8. (2015) “ Партиципација деце са сметњама у развоју у васпитно- образовном раду: могућности и ограничења” у: 

Зборнику радова  Наше стварање -бр. 15,  са 11. симпозијума, Висока школа за васпитаче струковних студија, 

Алексинац, стр. 402-407  

9. (2015) “Значај ране интервенције у социјалној подршци породици деце са сметњама у развоју”, у: Зборнику 
резимеа Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, са 4. стручно-научног скупа 

са међународним учешћем, Ресурни центар за специјалну едукацију, Београд, ISBN 978-86-89713-02-2, 

10. (2015) “Примена еко-системске теорије у пракси социјалног рада : однос породице детета са сметњама у развоју 

и интерресорне комисије”, у : Социјална политика- Часопис за теорију и праксу социјалне политике и 

социјалног рада, Институт за политичке студије, год.50, бр2/2015, стр 11-28 

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:-  


