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Диплома
1986.
Списак предмета које наставник држи
Р.б.
Назив предмета
1 Социјална екологија

01. 11. 2010. год.
Социологија и пословне комуникације
Институција

Филозофски факултет, Ниш

Област
Социолошке
науке
Еколошке науке
Група
социологија
Група
социологија
Врста студија
Специјалистичке
струковне
студије

2
3
4
Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)
1 Магистарски рад под називом "Значај дела Р.Лукића за развој опште и посебних
социологија"
2 "У спомен академика Радомира Лукића", часопис "Наше стварање", бр. 2-4/2002.
3 "Академик Радомир Лукић и његово дело", лист Лесковачки дневник бр.28-29/2004.
4 "Радомир Лукић и социолошка интерпретација човека", лист "Помак" 29-30/2005.
5 "Морал у делу Радомира Лукића", лист "Лесковачки дневник бр. 34-35/2005.
6 "Значај Огиста Конта за настанак и развој социологије као посебне друштвене науке",
Годишњак за социологију бр.2, Филозофски факултет у Нишу 2006.
7 "Култура и млади", часопис "Наше стварање" бр.6-9/2004.
8 "Слободно време и млади" лист "Лесковачкии дневник" бр. 36-37/2006.
9 "Загађивање човекове менталне средине" лист "Помак" бр.34-36/2006.
10 Докторска дисертација под називом "Еколошка свест и еколошко васпитање и образовање
младих"
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број
цитата
Укупан број
радова са SCI
(SSCI) листе
Усавршавања

Број домаћих пројеката на којима наставник
тренутно учествује
Број међународних пројеката на којима
наставник тренутно учествује

Остали подаци који се сматрају релевантним
Организатор и учесник више трибина саопштењима из области социолошких наука и екологије. Децембра
2007. године била је учесник Округлог стола на тему "Животни пут и дело Огиста Конта", у организацији
Београдске пословне школе, а априла 2008. учествовала на научном скупу посвећеном дометима савремене
социологије друштвеног развоја, у организацији Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

