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Специјализација    

Магистратура    

Диплома 11.06.1979. Филолошки факултет, Београд Руски језик и књижевност 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  Часова 

активне 

наставе  

1. Руски језик основне струковне студије 4 

2. Руски језик у струци 1 основне струковне студије 2 

3. Руски језик у струци 2 основне струковне студије 2 

4. Рано учење другог језика кроз игру специјалистичке струковне студије 2 

5. Развој језичких компетенција кроз музику специјалистичке струковне студије 1/3 

    

    

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Начини семантизације руске лексике, Зборник радова "Огледи и искуства", Педагошка 

академија, 1982., Пирот 

2.  Одабирање лингвокултуролошког материјала у настави руског језика, "Огледи и искуства", 

Пирот, 1988. 

3.  Категория состояния ее признаки, "Огледи и искуства", Пирот, 1998. 

4.  Десет резимеа на руском језику о Старој планини, Пиротски зборник, бр. 23-24, Пирот, 1998. 

5.  Један детаљ из наставе руског језика на Вишој школи за образовање васпитача у Пироту, 

"Огледи и искуства", Пирот, 2000. 

6.  Пет резимеа на руском језику, Пиротски зборник, бр. 25-26,Пирот, 2000. 

7.  Осам резимеа на руском језику, Пиротски зборник, бр. 27-28, Пирот, 2003. 

8.  Избор стручног текста, "Огледи и искуства", Пирот, 2004. 

9.   
10.   

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  докторске студије 

Други подаци које сматрате релевантним: Учешће на међународном семинару – МАПРЈАЛ 

(Међународна асоцијација професора руског језика и књижевности), у Београду, јануар, 2009. и 2010. 
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