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Биографија 

Др Зоран Мијић, професор, рођен је у Шапцу 1961. године. Факултет за физичку културу 

завршио је у Сарајеву, а магистрирао и докторирао на Факултету спорта и физичког васпитања у 

Београду. Од 1985. године ради као професор физичког васпитања у основној школи, општина 

Шабац. Године 2002. именован је за  директора ОШ „Стојан Новаковић“ у Шапцу.  

Од 2008. године ради као професор Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди. Од 2010. до 2015. године обавља функцију председника Савета Школе. Од 

2015. до 2019. године обављао функцију директора ВШССОВ у Кикинди. Предаје неколико 

предмета на основним и мастер студијама из области физичког васпитања и спорта.  

Активно се бави спортом од 1974. године. Члан је Преседништва рвачког савеза Србије и 

Преседник стручне комисије. Добитник је више признања из области спорта. Има обајвљених 

преко тридесет научностручних радова, учесник је више међународних научностручних 

конференција у земљи и иностранству. Налази се у књизи Виђенији Мачвани Мачванског среза. 

Избор у звање 
2008. 

 

Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди 

Физичко васпитање 

и спорт 

Докторат 
2007. Факултет спорта и физичког 

васпитања, Београд 

Физичко васпитање 

и спорт 

Специјализација    

Магистратура 2005. 
Факултет спорта и физичког 

васпитања, Београд 

Физичко васпитање 

и спорт 

Диплома 1989. 
Факултет физичке културе, Сарајево Физичко васпитање 

и спорт 

 

Наставни рад 
 

 Основне струковне студије: Методика физичког и здравственог васпитања, 

Физичко васпитање (изборни предмет).  
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 Специјалистичке студије: Корективна гимнастика за децу предшколског узраста 

(изборни предмет), Спортске активности за децу предшколског узраста, 

Антропомоторички развој предшколског детета. 

 Мастер струковне студије: Холистички приступ у психомоторном развоју 

предшколског детета, Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста 
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