
 
 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ 

„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ – НИШ 

Књига наставника 

 

 

Научне, уметничке и стручне квалификације сарадника и задужења у настави 

 

Име, средње слово, презиме Дејана Д. Радовић 

Звање Наставник страног језика 

Назив институције у којој сарадник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Факултет за право, безбедност и менаџмент 

„Константин Велики“ у Нишу, од 1.02.2020. 

Ужа научна односно уметничка 

област 

Страни језици  

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2020. 

Факултет за право, безбедност и 

менаџмент „Константин Велики“ у 

Нишу 

Страни језици – Енглески 

језик 

Докторат    

Мастер 2019. 
Универзитет у Београду, 

Филолошки факултет 

Језик, кнјижевност, 

култура 

Диплома 2015. Интернационални Универзитет у 

Новом Пазару, департман у Нишу 

Енглекси језик и 

књижевност 

Списак предмета које сарадник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета  Назив студијског програма, 

врста студија  

Часова 

активне 

наставе  

1. Енглески језик 1 – предавања 
Право, Менаџмент у 

безбедности, Менаџмент у 

саобраћају, ОАС 

2 

2. Енглески језик 2 – предавања 
Право, Менаџмент у 

безбедности, Менаџмент у 

саобраћају, ОАС 

2 

3. Пословни енглески језик – предавања 
Међународно пословно право, 

Менаџмент у безбедности, МАС 
 

4.  
 

 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 



Страна 2 

1. Мастер рад. Архетип жене у поезији Семјуела Тејлора Корлиџа. Осврт на песме „Кристабел“ и „Кублај-

кан“, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Јул, 2019. 
 

2. Дипломски рад. Анти(ратна) поезија енглеских песника Првог светског рата. „Интернатионални 

универзитет у Новом Пазару – одељење у Нишу, Департман за англистику, Октобар 2014. 
 

3. 

4. 

5. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности сарадника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) 

листе 

 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

 

Усавршавања  • Уверење Certificate, активно учешће на специјалистичком семинару и успешно 

завршена обука на тему: “Kреирање и управљање наставним садржајима на moodle 

платформи за студије на даљину”, 2022, Факултет за право  безбедност и менаџмент 

„Константин Велики“, Ниш. 

• Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења 

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар,Београд (2018.) 

• Квизом до успешног завршног испита 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш (2018.) 

• Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање 

наставе страних језика (Акредитовани програм ) 

Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд (2018.) 

• Иновативне методе у настави Грађанског васпитања  

Учитељско друштво, Ниш (2018.) 

• Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика 

(Акредитовани програм ) 

KЛЕТ Друштво за развој образовања, Београд (2017.) 

• Примери добре праксе у настави енглеског језика (Стручни скуп - трибина ) 

Data Status (2016.) 

• Примена интерактивних / дигиталних уџбеника у настави  

КЛЕТТ друштво за развој образовања, Београд  (2016.) 

• Примери добре праксе у настави енглеског језика (Стручни скуп - трибина ) 

Data Status (2016.) 

Други подаци које сматрате релевантним 

 

 


