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

Име, средње слово, презиме Садуша Ф. Реџић 
Звање Наставник-професор струковних студија 

Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Висока школа за васпитаче струковних студија, 

Алексинац,  

 01. 10. 2016. 
Ужа научна односно уметничка 

област 
Социологија 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2016. Висока школа за васпитаче струковних 

студија 

Социологија 

Докторат 2013. Филозофски факултет, Ниш Социологија 

Магистратура 2010. Филозофски факултет, Ниш Социологија 

Диплома 1997. Филозофски факултет, Ниш Социологија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета    

   

Назив студијског програма, врста студја  Часова 

активне 
наставе  

1. Социологија Образовање струковних васпитача за рад у предшколским 

установама, Основне струковне студије 

3 + 1 

2. Социологија религије Образовање струковних васпитача за рад у предшколским 
установама, Основне струковне студије 

3 + 1 

3. Предшколско дете у 

природној и друштвеној 

средини (део о друштву) 

Специјалиста за припремни предшколски програм, 

Специјалитичке струковне студије 

3 + 2 

4. Традиционална култура и 

предшколско дете 

Специјалиста за припремни предшколски програм, 

Специјалитичке струковне студије 

2 + 2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Морал Срба-стереотип, или наућна истина? Зборник радова Филозофског факултета 

Универзитета у Приштини. Број XLIII (2) (2013), стр. 339-352. М51 
2. Личност, темперамент и карактер у теорији Ериха Фрома, Зборник радова Филозофског 

факултета у Приштини, бр. 42-2 (2012), стр. 391-410. М52 
3. Моралне одлике женских ликова у најстаријим пјесмама јуначким: Социолошка анализа 

садржаја. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. 2015. vol. 45, iss. 2. (M51) 
4. О друштвеном статусу жене у досредњевековној и средњевековној Србији. Зборник радова 

Филозофског факултета у Приштини. бр. 41 (2011) стр. 465-485. М53 
5. Испитивање појединих аспеката родне социјализације студената с обзиром на припадност 

родној групи. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 12014. (М51) 
6. Мит о моралу Српкиње: истакнути примери моралног делања женских ликовау најстаријим 

српским епским песмама, Социјална мисао, бр. 65 (2010), стр. 107-122. М52Youth Gender 
7. Youth Gender Differences in Moral Reasoning on Gender Morality in the Light of Theories by Kohlberg 

and Gilligan, Теме, г. XXXIX, бр. 4, 2015. (М24) 
8. Полна етика хришћанства и ислама и статус жене. У: Косово и Метохија у контексту 

балканских народа и држава, књ. 1. Институт за српску културу: Приштина-Лепосавић: 2016. стр. 
199-215. (Тематски зборник од водећег националног значаја) 

9. Неколико супростављених примера размишљањао полним разликама. . Зборник радова 

Филозофског факултета у Приштини. 2016, бр. 46-1 стр. 191-216. (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 
 

 

 

 

 

 


