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Табела 9.1. Научне и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Име, средње слово, презиме
Лела Р. Милошевић Радуловић
Ванредни професор
Звање
Филозофски факултет у Нишу, 1999.
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Социологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2018.
Филозофски факултет у Нишу
Социологија
Докторат
2012.
Филозофски факултет у Нишу
Социологија
Магистратура
2006.
Филозофски факултет у Нишу
Социологија
Диплома
1993.
Филозофски факултет у Нишу
Социологија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
1. Социологија старења
Социологија, основне академске студије
1+1
Психологија, основне академске студије
2+2
Социјална политика и социјални рад, основне 2+3
академске студије
2. Пензијски системи, социјална брига о
Социологија, мастер академске студије
2+2
старијима и социјална заштита
3. Образовање за треће доба
Педагогија, основне академске студије
2+2
4. Социјална инклузија старијих особа
Педагогија, мастер академске студије
2
Социјални рад, мастер академске студије
2+2
5. Социологија васпитања и образовања
Педагогија, основне академске студије
2+2
6. Образовање и социјална селекција
Педагогија, основне академске студије
2+2
7. Социологија наставника
Педагогија, основне академске студије
2+2
8. Социологија наставника
Социологија, мастер академске студије
2+2
9. Социјално умрежавање школе
Социологија, мастер академске студије
2+2
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12. „Васпитање и образовање у функцији безбедног коришћења нових технологија у процесу
глобализације“ (у коауторству, 2014), Савремене парадигме у науци и научној фантастици, Наука и
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социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира. Ниш: Филозофски
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Домаћи:
Тренутно учешће на
1. Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу
пројектима
европских интеграција (179074Д);
2. Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама
источне и југоисточне Србије (179013Д).
Други подаци које сматрате релевантним:
Управница Департмана за социјалну политику и социјални рад.
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