Табела 9. 1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Горица А. Павловић Рајковић
Име, средње слово, презиме
Наставник-професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока школа за васпитаче струковних студија
Алексинац,
са пуним радним временом и од када
01.02.2019.
Математичке науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2018.
Висока школа за васпитаче
Математичке науке
струковних студија
Докторат
2014.
Природно-математички
Математичке науке
факултет, Универзитет у Нишу
Специјализација
Магистратура
Диплома
2004.
Природно-математички
математика
факултет, Универзитет у Нишу
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часова
активне
наставе
1.
Методика ПРМП I
Образовање струковних васпитача за рад у
2+1
предшколским установама, Основне струковне
студије
2.
Методика ПРМП II
Образовање струковних васпитача за рад у
2+2
предшколским установама, Основне струковне
студије
Специјалиста за припремни предшколски програм, 3 + 3
3.
Почетно математичко и
информатичко образовање Специјалитичке струковне студије
(део из математике)
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
G. Pavlović, S. Janković, Moment exponential stability and integrability of stochastic functional
differential equations ,
Applied Mathematics and Computation, (2012), vol. 218 br. 10, str. 6125-6134.
2.
G. Pavlović, S. Janković, Razumikhin-type theorems on general decay stability of stochastic
functional differential equations with infinite delay,
Journal of Computational and Applied Mathematics, (2012), vol. 236 br. 7, str. 1679-1690
3.
G. Pavlović, S. Janković, The Razumikhin approach on general decay stability for neutral stochastic
functional differential equations,
Journal of the Franklin Institute, 350 (10) (2013), 2124-2145
4.
S. Janković, G. Pavlović, Moment decay rates of stochastic differential equations with time-varying
delay, FILOMAT, (2010), vol. 24 br. 1, str. 115-132
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
51
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
4
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
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 случају даје као прилог. Ова табела не сме прећи једну А4 страну.

