КАССС
Кпнференцијаакадeмија и виспкихшкплаСрбије
БулеварМихаилаПупинабр. 2, Бепград, РепубликаСрбија
011/311-3015, konferencija@kasss.rs

18. нпвембар 2021. гпдине

П Б Р А З А Ц
ЗА ПРИЈАВЉИВАОЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНA
УПРАВНПГ ПДБПРА НАЦИПНАЛНПГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
И ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА У ВИСПКПМ ПБРАЗПВАОУ
(18. нпвембар 2021. гпдине)

ПСНПВНИ ППДАЦИ
име и презиме
гпдина и местп рпђеоа
зваое
мејл
мпбилнителефпн
универзитет, факултет,
прганизаципна јединица
пбласт и ужа
специјалнпст

Емилија Ппппвић
1975. Нищ
Прпфеспр струкпвних студија
e.popovic13@gmail.com
063/8473601
Академија технишкп-васпиташких струкпвних студија Нищ, Одсек Пирпт
Уметнпст-Музишка уметнпст-Музишка педагпгија-Метпдика музишкпг
васпитаоа

СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – ДИПЛПМЕ
ПСНПВНЕ СТУДИЈЕ
устанпва

Универзитет у Прищтини, Факултет Уметнпсти Прищтина – Одсек Музишка уметнпст
гпдинадиплпмираоа
1997.
МАГИСТАРСКЕ (МАСТЕР) СТУДИЈЕ
устанпва
гпдинадиплпмираоа
ДПКТПРСКЕ СТУДИЈЕ (ДПКТПРСКА ДИСЕРТАЦИЈА)
устанпва
Универзитет у Нищу, Ушитељски Факултет у Враоу
гпдинадиплпмираоа
2014.
наслпв тезе
Ефекти система музишких игара на развпј музишкпг изражаваоа и
креативнпсти кпд деце предщкплскпг узраста
наушнапбласт
Дидактишкп – метпдишке науке

СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – ЗВАОА
гпдина избпра (реизбпра)

наставнп-научнп зваое

2014.

прпфеспр струкпвних студија

2008.
1997.
1993.

Предаваш
Диплпмирани музишки педагпг- Прпфеспр музишке културе
Музишки сарадник -Наставник музишке културе

СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – УСАВРШАВАОЕ
(струшнп усаврщаваое у земљи и инпстранству, студијски бправци, гпстујући прпфеспр)
гпдина и трајаое
2019. (7 дана)
1991. (5 дана)
1992. (5 дана)
НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА
гпдина
1995.-1997.

институција инаучна пбласт
Универзитет у Марибпру, Педагпщки Факултет-метпдика музишкпг
васпитаоа
Мастер клас, Клаус Фижбах, хпрскп певаое-Нищке хпрске свешанпсти
Мастер клас, Дејан Савић, хпрскп певаое-Нищке хпрске свашанпсти

називнаграде/признаоа
Студент генерације – сарадник за предмет метпдика музишке наставе при
Факултету музишке уметнпсти-Универзитет Уметнпсти Прищтина

КРАТКА СТРУЧНА БИПГРАФИЈА (пстали ппдаци)
Др Емилија Ппппвић прпф.струк.студ. – дпктпр дидактишкп-метпдишких наука, заврщила је пснпвну
щкплу „Вук Карачић” у Гоилану и Оснпвну музишку щкплу – пдсек клавир у Гоилану. Средоу музишку
щкплу, смер Опщта музишка педагпгија, заврщила је у Нищу, а пптпм и Музишку академију, пдсек
Опщта музишка педагпгија, Универзитета уметнпсти – Факултет музишке уметнпсти у Прищтини. На
Ушитељскпм факултету у Враоу, Универзитета у Нищу, пдбранила је дпктпрску дисертацију ,,Ефекти
система музишких игара на развпј музишкпг изражаваоа и креативнпсти кпд деце предщкплскпг
узраста”и стекла зваое дпктпра дидактишкп-метпдишких наука. Свпју прпфесипналну каријеру
заппшела је кап студент сарадник у настави у Оснпвнпј щкпли Вук Карачић у Прищтини, на
иницијативу Факултета музишке уметнпсти, за предмет Метпдика музишке наставе. Пп диплпмираоу,
радила у Димитривграду у Гимназији и Оснпвнпј щкпли на месту наставника музишке културе, где је
впдила и хпрпве. У пдељеоу музишке щкпле из Зајешара у Пирпту радила је кап кппрдинатпр
пдељеоа и прпфеспр сплфеђа. Осниваш је музишке щкпле „др Драгутин Гпстущки“ у Пирпту. На месту
директпра пве институције радила је пд 4.10.2002. када је Влада Републике Србије дпнела Акт п
псниваоу щкпле. Организпвала је такмишеоа пркестара и хпрпва Оснпвних и Оснпвних музишких
щкпла за пирптски пкруг, щтп је касније ппсталп пбавезни деп щкплскпг плана и прпграма у щкплама.
Ушествпвала у рефпрми прпграма за предмет сплфеђп у пснпвним музишким щкпламау РС. Од 2008.
гпдине заппслена је у Виспкпј щкпли струкпвних студија за пбразпваое васпиташа у Пирпту. У истпј
щкпли је 2017. гпдине изабрана за директпра. Тпкпм 2019. радила кап шлан радне групе за
пбразпваое ушитеља и васпиташа Србије на ппзив Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг
развпја.Рефпрмпм Виспкпг пбразпваоа и интеграцијпм виспких щкпла, фпрмирана је Академија
технишкп-васпиташких струкпвних студија Нищ, а Емилија Ппппвић именпвана је за рукпвпдипца
пдсека Пирпт. 2020.ступа на местп ппмпћника председника Академије за наставу и акредитацијуза
щкплску 2020-21. гпдину. Ппред зваоа и раднпг ангажпваоа кап прпфеспр струкпвних студија за
пбласт Метпдике музишкпг васпитаоа на пснпвним и мастер студијама, партнер је и
рукпвпдилацмеђунарпднпг Еrazmus + прпјекта ппд називпм KEY (Keep Educating Yourself). Била је и
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ушесник у међунарпднпмТемпус прпјекту ECBAC, кап и на прпјектима на лпкалнпм нивпу (ЛПА),
наципналнпм(Нпћ истраживаша) и интернаципналнпм нивпу (Хпрске свешанпсти) Има великп искуствп
у прганизацији и пдржаваоу разних пбразпвних активнпсти и у ппдрушју управљаоа људским
ресурсима. Ушествпвала је на мнпгим струшним скуппвимау земљи и инпстранству.
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Станкпвић-Ђпрђевић,
М.,
Виданпвић,
Д.,
Ппппвић,
Е.
(2020).Васпитач,нпсилацквалитетаваспитнппбразпвнпграда.XIМеђунарпднанаушнпструшнакпнференција„Унапређеоекв
алитетаживптадјецеимладих“,Тузла: Удружеое за ппдрщку и креативни
развпј
дјеце
и
младих
Тузла,
ЕдукацијскпрехабилитацијскифакултетУниверзитета у Тузлистр.103 – 113ISBN 1986-9886

Ппппвић, Е., Никплић, Б., Драгутинпвић, Д., Вељкпвић мекић, Ј. (2021). Дечја
игра и уметнпст у развпју креативнпсти на предшкплскпм узрасту. XII
међунарпдна-струушна кпнференција Унапређеое квалитета живпта дјеце и
младих. Удружеое за ппдрщку и креативни развпј дјеце и младих Тузла и
Едукацијскп-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли. (рад
презентпван, рецензиран,у прпцесу публикације)

Станкпвић-Ђерђевић,М.,Виданпвић,Д. И Ппппвић Е.(2019). Прпфесипнални
развпј васитача у функцији дпбрпбити детета, Међунарпдни тематски
збпрник Психплпщки, медицински и пбразпвни аспекти дпбрпбити
ппјединаца и група у прпцесу друущтвене транзиције. Филпзпфски факултет
Прищтина, Кпспвска Митрпвица стр.329 – 346
ISBN 978-86-6349-138-0

Никплић,
Б,Д.
Драгутинпвић,
Е.
Ппппвић,
(2020).Кпришћеоеинпвативнихликпвнихтехника и стимулацијамузикпм у
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радусадецпмсасметоама
у
развпју,
VIII
НаципналнинаушнискупсамеђунарпднимушещћемБалканАртФпрум
2020.
Инпвативни приступи у уметнпсти Нищ:Универзитет у Нищу; Српска
академија наука и уметнпсти, пгранак САНУ у Нищу.(рецензија ппзитивнп
пцеоена, рад у прпцесу пбјвљиваоа) Коига апстраката: ISBN 978-86-8523974-8

Ппппвић Е. и Виданпвић, Д. (2017). Хплизамкаппријентација у
музичкпмваспитаоупредшкплскедеце, у: СпоаМаринкпвић, СандаДпдик и
ДрагицапанићКащански
(уред.),
Збпрникрадпвасамеђунарпднпгнаушнпгскупа
„Владп
С.
Милпщевић
кпмппзитпр,енпмузикплпг и музишкипедагпг-Традицијакапинспирација“
БаоаЛука: АкадемијаумјетнпстиУниверзитета у БаопјЛуци, Академијанаука
и умјетнпстиРепубликеСрпске, МузикплпщкпдрущтвпРепубликеСрпске, 529542.
(ISBN 978-99938-27-25-2/АБУЛ/COBISS.RS ID 7104792)

Ппппвић, Е. И С. Кпвашевић (2016). Интегративниприступ:
крпзмузичкпваспитаоедпусвајаоадругпгјезиканаранпмнивпу у:
СпоаМаринкпвић, и СандаДпдик (уред.),
Збпрникрадпвасамеђунарпднпгнаушнпгскупа
„ВладпС.Милпщевићкпмппзитпр,етнпмузикплпг и музишкипедагпгТрадицијакапинспирација“ БаоаЛука: АкадемијаумјетнпстиУниверзитета у
БаопјЛуци, Академијанаука и умјетнпстиРепубликеСрпске,
МузикплпщкпдрущтвпРепубликеСрпске, 607-614. (ISBN 978-99938-27-21-4
/АУБЛ/; COBISS.RS-ID 5819928) M14

Ппппвић, Е. И С. Кпвашевић (2016). Интегративниприступ:
крпзмузичкпваспитаоедпусвајаоадругпгјезиканаранпмнивпу у:
СпоаМаринкпвић, и СандаДпдик (уред.),
Збпрникрадпвасамеђунарпднпгнаушнпгскупа
„ВладпС.Милпщевићкпмппзитпр,етнпмузикплпг и музишкипедагпгТрадицијакапинспирација“ БаоаЛука: АкадемијаумјетнпстиУниверзитета у
БаопјЛуци, Академијанаука и умјетнпстиРепубликеСрпске,
МузикплпщкпдрущтвпРепубликеСрпске, 607-614. (ISBN 978-99938-27-21-4
/АУБЛ/; COBISS.RS-ID 5819928)
Ппппвић,
Е.
(2015).
Инпвативниприступи
у
развпјутпналнпстикапаспектаразвпјамузичких
и
креативнихсппспбнпстикпддецепредшкплскпгузраста“
у:
СпоаМаринкпвић,
и
СандаДпдик
(уред.),
Збпрникрадпвасамеђунарпднпгнаушнпгскупа
„ВладпС.Милпщевићкпмппзитпр,етнпмузикплпг
и
музишкипедагпгТрадицијакапинспирација“ БаоаЛука: АкадемијаумјетнпстиУниверзитета у
БаопјЛуци,
Академијанаука
и
умјетнпстиРепубликеСрпске,
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МузикплпщкпдрущтвпРепубликеСрпске,
COBISS.RS-ID 4960536)

573-579(ISBN

978-99938-27-16-0;

Ппппвић,
Е.
(2014).
Развпјмузичкихсппспбнпстикпддецепредшкплскпгузрастакаппредуслпвзас
тваралаштвп
у
музичкпјпбластиБалканАртФпрум,
Нищ,
,Другинаципналнинаушнискупсамеђунарпднимушещћем, ФакултетУметнпсти
у Нищу,
ISBN 978-86- 85239-30-4 COBISS.SR-ID 217979916

Ппппвић,
Е.
(2014).Традиципналненарпднеигре
у
развпјумузичкихсппспбнпстикпддецепредшкплскпгузраста
у:
СпоаМаринкпвић,
СандаДпдик
и
АнаПетрпв
(уред.),
Збпрникрадпвасамеђунарпднпгнаушнпгскупа
„ВладпС.Милпщевићкпмппзитпр,енпмузикплпг
и
музишкипедагпгТрадицијакапинспирација“ БаоаЛука: АкадемијаумјетнпстиУниверзитета у
БаопјЛуци,
Академијанаука
и
умјетнпстиРепубликеСрпске,
МузикплпщкпдрущтвпРепубликеСрпске, 543- 553. (ISBN 978-99938-27-13-9;
COBISS.SR-ID4181528)

Ппппвић, Е. (2013). Фактприразвпјадечјемузикалнпсти,
Првинаципналнинаушнискупсамеђунарпднимушещћем, ФакултетУметнпсти у
Нищу, БалканАртФпрум, Нищ, ISBN 978-86-85239-15-1; COBISS.SR-ID 210036748

Ппппвић,Е. (2010). Дивергентнп изражаваое у музици кап црта музичке
креативнпсти кпд предшкплске деце, XVI Кпнференција IRAM Истраживаоа
вп музикплпгијата и етнпмузикплпгијата, Скппље 22. -24.10. 2010. Факултет
музишке уметнпсти у Скппљу
М44ЈеленаВељкпвићМекић, Драгана Драгутинпвић, БпјанаНикплић, Емилија
Ппппвић, Бајкпвитппутпваоезапредшкплце, 2021, VII
наушнискупКоижевнпстзадецу у науци и настави,
ФаклултетпедагпщкихнаукаУниверзитета у Крагујевцу. (рад презентпван,
рецензија ппзитивна, у прпцесу публикације)
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М24
М51
М52
М53ПирптскиЗбпрник, бр.40, (2015). 259-261. Рецензијарада Трагпви Чешкпг 2
музичкпг
зналца
на
пирптскпј
калдрми
2015.гпд.ISSN05541956=пирптскизбпрник, COBISS.SR-ID 9513730
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Ппппвић, Е. (2013). Хплистички приступ у музичким активнпстима,
Збпрникрадпва, наушнп- струшнискупсамеђунарпднимушещћем, ХОЛИПРИ
Пирпт, Хплистишкиприступ у предщкплскпјпедагпгији-теприја и пракса,
Виспкащкплазапбразпваоеваспиташа,Пирпт, 2016. (УДК 373.2, 37,036:82,09-1053,4)

М54
радпви у збпрницимасанаучнихскуппва
М30
M33 Ппппвић, Е. (2015). Хплистичкпваспитаоемузикпм, Збпрник
радпва,наушнпструшнискупсамеђунарпднимушещћем,
ХОЛИПРИ
Пирпт,
Хплистишки приступ у предщкплскпј педагпгији-теприја и пракса, Виспка
щкпла за пбразпваое васпиташа,Пирпт, 2016. (УДК 373.2, 37,036:82,09-1053,4)
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техничкарешеоа
М81
М82
М83
М84
М85
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патенти, другипблициинтелектуалнесвпјине и резултата
М91
М92
М93
М94
М86
М87
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ISBN
М60
Пдбраоена дпктпрска дисертација
М70Ефекти система музичких игара на развпј музичкпг изражаваоа и
креативнпсти кпд деце предшкплскпг узраста (2014.)
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М95
М96
М97
М98
М99
М101
М102
М103
М104
М105
М106
М107
М108
М109
М110
М111
М112
учешће у научнпистраживачким и уметничкпистраживачким прпјектима
1.Прпјекат Министарства Прпсвете, науке и технплпщкпг развпја РС,Унапредимп квалитет
пбразпваоа студената ствраоем бпљих услпва за реализацију и ушеое крпз прављеое мјузикла за
децу, УКО-1, прпјекат кпји се финансира у пквиру прпграмске активнпсти „Развпј виспкпг
пбразпваоа“, 2021/22
2.KEY прпјекат, ERASMUS+(2018.-2022.)ERASMUS+
3.TEMPUS ECBAC (2011.-2014.)- TEMPUS
4.Путујуће сенке (2017.) Нпћ истрађиваша
5.Бајпвитп путпваое (2018.) ЛПА - ГрадПирпт
6. Ппглед у двприщте (2021.) ЛПА- Град Пирпт
7.Save the children project (2005.) -- Град Пирпт
8. Хплистишки приступ музикпм (2015.) ЛПА – Град Пирпт
9. Музишке активнпсти на предщкплскпм узрасту (2016.) ЛПА – Град Пирпт
10. Ппдрщка ЕУ за мпдернизацију пбразпваоа у РС(2003.) шлан тима за рефпрму предмета Сплфеђп у
пснпвним музишким щкплама
МЕНТПРСТВА

списак дпктпрских дисертација
1.
2.
3.
4.
5.
УРЕЂИВАОЕ ЧАСППИСА
списак уређиваоа часпписа
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1. Пирптски збпрник, 2015. рецензент, М53, дпмаћи
2.
3.
4.
5.
* назив шаспписа, улпга (уредник, кпуредник, шлан уређивашкпг
рецензент),перипдуређиваоа, класификацијашаспписа (међунарпдни или дпмаћи)

пдбпра,

РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА

Најзначајнијиуметничкипрпјекти/радпви
1. Драгутинпвић.,Д., Никплић,Б. Вељкпвић Мекић, Ј. Ппппвић, Е. (2021). Ппглед
у двприште: Драмске игре на птвпренпм, Пирпт: Удружеое ликпвних и
примеоених уметника Нпва арт сцена, ISBN 978-86-900579-3-1, COBISS. SRID42479369
2.Драгутинпвић.,Д., Никплић,Б. Вељкпвић Мекић, Ј. Ппппвић, Е. (2018).
Бајкпвитп путпваое ( Интерпретаија бајки из различитих земаља крпз
гпвпрнп и ликпвнп стваралаштвп). Пирпт: Удружеое ликпвних и примеоених
уметника Нпва арт сцена
3.наступаое -рад- впђеое-диригпваое хпрпвимапредщкплскпг узраста, кап и
академских хпрпва у градпвима пирптскпг пкруга (Пирпт, Димитрпвград,
Бабущница, Бела Паланка)
4.жирираое на такмишеоима хпрпва пснпвних и пснпвних музишких щкпла на
градскпм и регипналнпм нивпу, кап и на мнпгпбрпјним музишким
активнпстима на лпкалнпм и пкружнпм нивпу -УМ 33

гпдина
2021.

Излпжбеиндивидуалне / групне/извпђеоа
1.Нищке хпрске свешанпсти, УМ 11

гпдина
1991.; 1992.

признаоа за уметничка / стручнп уметничка пствареоа
1.Нарада на такмичеоу хпрпва пснпвних шкпла у Нишу
1.Системпм музишких игара за децу предщкплскпг узраста у најстаријпј групи у
циљу развијаоа музишкпг изражаваоа и креативнпсти,експериметалнп
истраживаое у вртићу, кпје представља дппринпс пдбранпм у развпју
музишких сппспбнпсти деце
2. Хплистишки приступ музишким васпитаоем на предщкплскпм узрасту-приказ
за васпиташе у пквиру радипница у вртићима пирптскпг пкруга

гпдина
Шк.гпд.1998./99.
2014.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГПШКПГ РАДА
предаваоа
наставни предмети - курсеви
наматишнпмфакултету-на
Метпдика ликпвнпг васпитаоа 1
Академији
технишкп
- Метпдика ликпвнпг васпитаоа 2
васпиташких
струкпвних Дешји хпр
студија
Впкалнп-инструментална настава 1
Впкалнп-инструметална настава 2
Музика и плес у вртићу
Музишка играпница

2018.

2014.- 2017.

2005. – 2017.

2015.
2016.

гпдина
2008.-
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на другпм универзитету
(назив и седищте)
на странпм универзитету
(назив и седищте)
УЧЕШЋЕ У РАЗВПЈУ ДЕЛАТНПСТИ ВИСПКПГ ПБРАЗПВАОА, НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКПГ,
ПДНПСНП, УМЕТНИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ППСЛПВПДНИХ И СТРУЧНИХ ПРГАНА И
ПРГАНИЗАЦИЈА

наматишнпмфакултету
на Академији технишкп -васпиташких
струкпвних студија

науниверзитету

на нивпу Републике, аутпнпмне
републике или лпкалне сампуправе

надужнпстипрганаппслпвпђеоа

псталп

називпрганаилитела
1.Ркпвпдилац
–
диригент
ХпраВиспкещкплеструкпвнихстудијазапбразпваоеваспита
ша (2014.-2016.)
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.На нивпу Републике, шлан МПН радне групе за
пбразпваое ушитеља и васпиташа РС (кпмпетенције
ушиитеља и васпиташа 2019.)
2.
3.
4.
1.2002.-2008. директпр Оснпвне музишке щкпле
др.Драгутин Гпстущки
2. 2017.-2019. директпр Виспке щкпле струкпвних студија
за пбразпваое васпиташа у Пирпту
3. 2020. Рукпвпдилац Одсека Пирпт у АТВСС
4.
1. 2002.-2008. делегат у Заједници музишких и балетских
щкпла Србије за пирптски пкруг
2.
3.
4.

Пбразац се дпставља се у електрпнскпј фпрми на konferencija@kasss.rs.
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