
  

 

Име и презиме  Емилија Ђикић Јовановић 
Звање професор струковних студија 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Висока технолошко уметничка струковна школа – Лесковац 
01.06.2009. 

Ужа научна односно уметничка област Социологија и пословне комуникације 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2010 Висока технолошко уметничка 
струковна школа - Лесковац 

Социологија и пословне комуникације 

Докторат 2010 Факултет политичких наука - 
Београд 

Политичке науке 

Специјализација    
Магистратура 2002 Филозофски факултет - Ниш Социологија 
Диплома 1986 Филозофски факултет - Ниш Социологија 
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

 назив предмета      врста студија 
1. Социологија Основне струковне 
2. Социологија културе Основне струковне 
   
3. Социологија моде Основне струковне 
4. Пословне комуникације Основне струковне 
5. Социјална екологија Мастер струковне студије 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Е. Ђикић Јовановић, докторска дисертација „ Еколошка свест и еколошко васпитање и образовање омладине“, 2010. 

2.  Е. Ђикић Јовановић, „ Еколошки поглед на свет и развој целовите личности“, часопис  „ Наша реч“, 2012. 
3.  Е. Ђикић Јовановић, „ Сврха изучавања социологије“, часопис „ Огледало“, 2012. 
4.  Е. Ђикић Јовановић, „ Породица као фактор еколошког васпитања и образовања“, часопис „ Нова наша реч“, бр.32., 

2012. 
5.  Е. Ђикић Јовановић, „ Допринос Радомира Лукића развоју опште и посебних социологија“, Монографија, 2015. 
6.  А . Перић Николић, Е. Ђикић Јовановић, М. Васић, Н. Благојевић, „ Трагање за новим стилом живота“, IX 

симпозијум са међународним учешћем „ Васпитач у XXI веку“ , зборник радова „ Наше стварање“, Алексинац, 2015. 
7.  А . Перић Николић, Е. Ђикић Јовановић, М. Васић, Н. Благојевић, „Деца и стари занати“, IV међународна стручна 

конференција  Методички дани 2015,  „Компетенције васпитача за друштво за друштво знања“, „ Богадство наше 
традиције и културне баштине“, књига резимеа 2015, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 
Кикинда, стр.61 , 2015. 

8.  А . Перић Николић, Е. Ђикић Јовановић, М. Васић, Н. Благојевић, Викторија Станковић, „ Српска народна ношња 
као симбол идентитета“, XXII симпозијум са међународним учешћем „ Савремене технологије и привредни развој“, 
Зборник радова стр.345, Технолошки факултет, Лесковац, 2015. 

9.  А . Перић Николић, Е. Ђикић Јовановић, М. Васић, Н. Благојевић, „Тимски рад у служби креативности“, Удружење 
за подршку и креативни развој деце и младих, Едукациско – рехабилитацијски факултет, Универзитет у Тузли, VI 
међународна -стручна конференција „ Унапређење квалитета живота дјеце и младих“, Охрид, Македонија. Тематски 
зборник радова, први део стр. 210-215, Тузла, 2015. 

10.  А . Перић Николић, Е. Ђикић Јовановић,  Н. Благојевић, В. Станковић, „ Деца и чаробно ткање – богатство наше 
традиције и културне баштине“ Удружење за подршку и креативни развој деце и младих, Едукациско – 
рехабилитацијски факултет, Универзитет у Тузли, VII међународна -стручна конференција „ Унапређење квалитета 
живота дјеце и младих“,Тузла, Босна и херцеговина. Тематски зборник радова, први део стр. 210-215, Тузла, 2016. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 10 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 5 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
Септембар 2012. године била је учесник научног скупа на тему „ Промене у вредносни систем сеоског становништва“, у 
Власотинцу, у организацији Пољопривредног факултета Универзитета у Београду 
Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у 
установи, која се у том слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 


