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Име и презиме Основне академске 
студије 

Мастер академске 
студије 

Магистарске студије Просечна 
оцена  

 

Интервју Остало 

1. Марко Перић 
Мастер историчар 

Одељење за историју, 
Филозофски 

факултет, 
Универзитет у 

Београду 
(9,24) 

-по новом програму- 

Филозофски 
факултет, 

Универзитет у 
Београду 

(9,67) 
-по новом програму- 

/ 9,31 Интересовања: 
- историја 

радиодифузије у 
Србији и 
Југославији 

- трансфер 
технологија – 
процес развоја 
радиодифузионе 
технологије 

- историја Ei Niš-а 
- истрија телевизије 

- објављен рад у 
годишњаку за 
друштвену 
историју 

2. Вук Ђуричковић 
Магистар вајарства 

Одсек вајарство, 
Факултет 

примењених 
уметности, 

Универзитет 
уметности у Београду 

(8,93) 
-по старом програму- 

/ Одсек вајарство, 
Факултет примењених 

уметности, Универзитет 
уметности у Београду 

 

8,93 Интересовања: 
- теорија и 

филозофија 
простора 

- синтеза уметности и 
науке о простору 

 

-прва награда за 
споменик „Св. 
Цару Константину 
у Нишу“ (2004) 

- пет награђених 
радова 

-четири изведена 
рада 

-члан УЛУПУДС-а 
3. Гордана Медић 

Симић 
Дипломирани филозоф 

 
Мастер ФОН  

Филозофски 
факултет, 

Универзитет у 
Београду 

(8,65) 
-по старом програму- 

Факултет 
организационих 

наука, Универзитет у 
Београду 

(9,71) 
-по новом програму- 

/ 8,95 Интересовања: 
- неуролингвистичко 

програмирање 
- природни закони и 

групне динамике 
- утицај физичких 

закона на субјекат и 
друштвене процесе 

- -филозофија науке 

- објављен апстракт 
у зборнику 
(научна 
конференција) 

- чланак у домаћем 
часопису за 
културу и 
исламске теме 

4. Ивана Василијевић 
Дипломирани 

архитекта 
 

Мастер архитекта 
 

Мастер конзерватор 

Архитектонски 
факултет, 

Универзитет у 
Београду 

(8,77) 
-по старом програму- 

Два мастера: 
 

Архитектонски 
факултет, 

Универзитет у 
Београду 

(9,38) 
-по новом програму- 

 
Raymond Lamaire 

International Centre for 

/ 8,77 
 

Интересовања: 
- заштита 

индустријског 
наслеђа 

- црпне станице 
 

- објављен рад у 
зборнику Музеја 
примењених 
уметности 

- објављено 
поглавље у књизи 

- објављен чланак у 
међународном 
издању 



Conservation, KU 
Leuven, Belgium 

 
5. Александар Илинчић 

Магистар едукације 
филозофије и магистар 

едукације повјести 

Filozofski fakultet, 
Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osjeku 

(9,35) 

Ekonomski fakultet u 
Osjeku 

-тренутно- 

Filozofski fakultet, 
Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osjeku 

-Magistar edukacije 
filozofije i magistar 
edukacije povjesti- 

 

9,35 Интересовања: 
- живот и дело 

Милутина 
Миланковића и 

Уроша Миланковића 
 

УПИСАН НА 
БУЏЕТ ВАН 

КВОТЕ 
 

Пројекат Србија 
за Србе из 
Региона 

6. Ненад Стошић 
Магистар историје 

Катедра за општу 
савремену историју, 

Филозофски 
факултет, 

Универзитет у 
Београду 

(8,29) 
-по старом програму- 

/ Катедра за општу 
савремену историју, 

Филозофски факултет, 
Универзитет у Београду 

 

8,29 Интересовања: 
-привреда и трансфер 

технологија, 
техничко-
технолошки развој 
и индустијализација 

- економска и 
привредна историја 
Србије- 
трансформације 
након 2. светског 
рата 

 

- звање истраживача 
сарадника 

- објављен један рад 
у међународном 
зборнику радова 

- приказ књиге 
- превод чланка у 

националном 
часопису 

- коаутор уџбеника 
из историје (за 
осми разред 
основне школе) 

7. Никола Савић 
Дипломирани 

политиколог за 
међународне односе 

 
Мастер 

Факултет 
политичких наука, 

Универзитет у 
Београду 

(8,74) 
-по старом програму- 

Willy Brundt School of 
Public Policy, Erfurt 
University, Nemačka 

(8,79) 

/ 8,74 Интересовања: 
мултидисциплинарне 
основе историје 
науке 
- наука и политика 
- наука и иновацина 

политика 

/ 

8. Тања Качаревић 
Минић 

Дипломирани сликар 
конзерватор 

 
Мастер сликар 

конзерватор 

Висока школа – 
Академија Српска 

православне цркве за 
уметност и 

конзервацију 
(8,49) 

-по старом програму-  

Висока школа – 
Академија Српска 

православне цркве за 
уметност и 

конзервацију 
(9,66) 

-по новом програму- 

/ 8,57 
 

Интересовања: 
- борецептивност 

материјала 
- историја 

конзервације 
баштине и заштите 
културног наслеђа 

 

- објављен рад у 
зборнику радова 
Народног музеја у 
Аранђеловцу 

9. Владимир Ноцић 
Дипломирани филозоф 

Департмент за 
филозофију, 
Филозофски 

факултет, 
Универзитет у Нишу 

(7,65) 

/ / 7,65 Интересовања: 
- Биополитика и 

биоетика 
-Теорија медија 
- Филозофске основе 

вештачке 

- објављен рад у 
часопису 
TEORIA (М24) 

- прихваћен рад у 
часопису (М51) 

- објављено 



-по старом рограму- интелигенције 
- Технологија и 

транзиција 
- Филозофија науке 

неколико 
превода 

- више излагања у 
оквиру Трећег 
програма Радио 
Београда 

10. Марко Алексић 
Дипломирани 

архитекта 

Грађевинско-
архитектонски 

факултет у Нишу 
(7,81) 

-по старом програму- 

/ / 7,81 Интересовања: 
- музеологија и 

заштита научног и 
техничког наслеђа 

- однос виртуеног 
модела и оригинала 
- примена висртуелне 

реалности у 
заштити наслеђа 

- објављен рад у 
зборнику 

- два рада објављена 
у часопису DIANA 

 

НАПОМЕНА: Списак студената у односу на збирни просек оцена са основних и мастер студија, завршене магистарске студије, активности које се односе 
на учешћа и успешност у научном, стручном и уметничком раду, и информације у вези са плановима за даљи научни рад представљене у оквиру обављеног 
интервја. 
 


