
Име, средње слово, презиме Милица М. Радуловић 

Звање асистент 

Назив институције у којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача Пирот, од 5.11.2009.године 

Ужа научна односно уметничка област Српски језик 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2009. Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача Пирот 

Српски језик  

Докторат    

Специјализација    

Магистратура    

Диплома 2005. Филозофски факултет Ниш  

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  Часова 

активне 

наставе  

1. Методика развоја говора 1 Основне струковне студије 1 

2. Методика развоја говора 2 Основне струковне студије 2 

3. Говорно стваралачко изражавање 1 Основне струковне студије 1 

4. Говорно стваралачко изражавање 2 Основне струковне студије 1 

5. Српски језик Основне струковне студије 1 

6. Сценска уметност и позориште за децу Основне струковне студије 1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Један осврт на нови историзам 

      Рад штампан у часопису Теме, бр. 2 у 2011.  

2.  Реч о речи у поезији Бранка Миљковића 

      Рад штампан у часопису Наслеђе, бр 17, 2011, стр. 165-175. 

3.  Хумор у дечијем свету 

      Рад штампан у зборнику Наше стварање, бр 10, 2011, стр. 762-767. 

4.  Наративни поступци Радоја Домановића у приповеци Данга 

      Рад штампан у часопису Српски језик – студије српске и словенске, бр 17, 2011.  

5.  Хармонија звучања и значења – језичко-стилска анализа песама за децу Русомира Д. 

Арсића и Звонимира Костића Паланског 

      Рад штампан у зборнику Савремена књижевност за децу у науци и настави, књ. 10, 2010, 

стр. 139-147. 

6.  Породични односи у лирским народним песмама Рад штампан у Нишко-великотрновско-

софијском зборнику у 2011. 

7.   

8.   

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   

Други подаци које сматрате релевантним 
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