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Биографија  

Др Кристина Плањанин-Симић, (Нови Сад, 1977) професор струковних студија на Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је доктор наука у области музике, 

музикологија-етномузикологија. Дипломирала је 2003. године на Академији у Новом Саду на 

Одсеку за музикологију, подгрупа за етномузикологију на тему Дечији фолклор Румуна из 

Куштиља и суседних места. Као стипендиста румунске владе Министарства образовања и 

истраживања 2014. године завршава докторске студије на Националном музичком универзитету у 

Букурешту Р. Румунија  у класи академика Oktavijana Lazăr Cozme на одсеку за музикологију на 

тему Типологија  румунског дечјег фолклора у српском Банату. Бројалице. Диплома је 

нострификована од стране Универзитета у Новом Саду 2015. године.  

У својству истраживача учествовала је у научно-истраживачким пројектима Министарства 

културе и информисања, Р. Србије „Од архаичних обредних поворки до савремених карневала (у 

Банату)“, ВШССОВ Кикинда, (2017/2018), и била кординатор у оквиру пројекта Покрајинског 

секретаријата за спорт и омладину „Упознајмо традиционални музички фолклор Горњег Баната и 

Поморишја“ 2020. године у сарадњи са Академским друштвом за неговање музике „Гусле“ и 

ВШССОВ Кикинда. Као члан Програмског одбора учествовала је у организацији Међународне 

научно-стручне конференције Методички дани 2015. године. и уједно била члан Организационог 

одбора 23rd International Safe Communities, Conference Safe Communities are an Essential Need For A 

Modern-Day Society Novi Sad, Serbia October 10-12th 2017. 

Аутор је монографије међународног значаја издата од стране Војвођанске академије наука и 

уметности  под називом: Tipologia folclorului Românesc al copiilor din Banatul Sârbesc. Numărătorile. 

Рецензент је националног стручног часописа Зборник радова Академије уметности бр. 7, 8 (2019, 

2020), као и рецензент више стучних књига из области музичке културе и 

етномузикологије.Такође је и аутор и коаутор више десетина стручних и научних радова 

презентованих у земљи и иностранству. 

У периоду 2004.-2010. године била је запослена на Радио-телевизији Војводине у својству 

музичког уредника емисија сложених структура као аутор и водитељ емисија Хронике НОМУС-а 

(Новосадске музичке свечаности) и емисије Фортепиано из домена класичне и етно музике 

емитоване на телевизијском програму РТВ Војводине и  сателитском програму Радио- телевизије 

Србије (2009.-2011.). 

У звање предавача струковних студија за област Музика и извођачке уметности, ужа област 

етномузикологија  била је изабрана у периода од 1. октобра 2011. године до септембра 2018. 

године за реализацију наставе на основним и на специјалистичким студијама, у зависности од 

поделе предмета за текућу школску годину. Звање професора струковних студија стиче 2018. 

године, и реализује наставу на основним и Мастер студијама (предмет Музичка култура и 

предшколско дете) из области етномузикологије и предшколске музичке педагогије.  



У својству реализатора акредитованог семинара ангажована је од стране Завода за унапређивање 

васпитања и образовања, републике Србије у периоду 2018-2021. под називом Од игре до музичке 

композиције чији је организатор и покровитељ програма Удружење васпитача Војводине. 

Предавање по позиву одржала је 20.11.2019. у иностранству на Западном Универзитету у 

Темишвару / Universitatea de Vest, Timișoara, на одсеку за Оспособљавање дидактичког кадра / 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic којем су присуствовали студенти  са више 

модула. На месту саветника за Културу града Новог Сада ангажована је у периоду од октобра 

2019.године до данас. Удата мајка троје деце. 

Наставни рад 

- У звање предавача струковних студија за област Музика и извођачке уметности, ужа 

област етномузикологија била је изабрана у периоду од 1. октобра 2011. године до 

септембра 2018. године. Реализовала  наставу у зависности од поделе предмета за текућу 

школску годину.   

- Звање професор струковних студија стиче септембра 2018. године из области Музика и 

извођачке уметности, ужа област етномузикологија. Реализовала наставу у зависности од 

поделе предмета за текућу школску годину.  

Наставу је реализовала  на следећим предметима: 

 

Основне студије, 2011/2012 

- Предавања и вежбе из предмета Методика савремене игре (струковни васпитач за 

традиционалну игру - стари студијски програм) 

- Предавања и вежбе из предмета Игре Балкана (струковни васпитач за традиционалну 

игру -стари студијски програм)  

- Предавања и вежбе из предмета Вокално-инструментални ансамбли (струковни 

васпитач за традиционалну игру -стари студијски програм) 

- Предавања и вежбе из предмета Дечији народни инструменти (струковни васпитач за 

традиционалну игру -стари студијски програм) 

- Предавања и вежбе из предмета Народни оркестри (струковни васпитач за традиционалну 

игру -стари студијски програм) 

- Предавања и вежбе из предмета Дечије народно стваралаштво (смер струковни васпитач 

за традиционалну игру, смер струковни васпитач деце предшколског узраста, смер 

струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама - стари 

студијски програми) 

 

Специјалистичке студије 2011/2012 

– Педагошко-психолошке основе музичког васпитања за рад са децом предшколског 

узраста (вежбе, 1. семестар) 

– Основи рада са вокалним и инструменталним ансамблима (вежбе, 2. семестар) 

 

Основне студије, 2012/2013. 

– Предавања и вежбе из предмета Дечије народно стваралаштво (смер струковни васпитач 

за традиционалну игру, смер струковни васпитач деце предшколског узраста, смер 

струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама -стари 

студијски програми) 

– Предавања и вежбе из предмета Вокална музичка пракса (смер струковни васпитач за 

традиционалну игру) 

– Предавања и вежбе из предмета Традиционално певање (смер струковни васпитач за 

традиционалну игру) 



Породиљско одсуство и одсуство ради неге трећег детета у периоду од новембра 2012. године до 

децембра 2014. године 

 

Основне студије, 2014/2015. године 

– Предавања и вежбе из предмета Дечије народно стваралаштво (смер струковни 

васпитач за традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста, 

смер струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама) 

– Предавања и вежбе из предмета Традиционално певање (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања и вежбе из предмета Дечије игре (смер струковни васпитач за традиционалне 

игре) 

– Предавања из предмета Увод у појам и разматрање традиционалне музике (смер 

струковни васпитач за традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Историја игре (смер струковни васпитач за традиционалне игре) 

 

Основне студије, 2015/2016. године 

 Предавања и вежбе из предмета Дечије народно стваралаштво (смер струковни 

васпитач за традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста) 

 Предавања и вежбе из предмета Радионица за традиционалну и народну уметност (смер 

струковни васпитач за традиционале игре) 

 Предавања и вежбе из предмета Традиционално певање (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

 Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

 Предавања из предмета Увод у појам и разматрање традиционалне музике (смер 

струковни васпитач за традиционалне игре) 

 

Основне студије, 2016/2017. године 

 Вежбе из предмета Методика традиционалне игре (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста) 

– Предавања и вежбе из предмета Дечије народно стваралаштво (смер струковни 

васпитач за традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста) 

– Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета  Традиционална игра (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Увод у појам игре са лабанотацијом (смер струковни васпитач 

за традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционално певање (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Радионица за традиционалну и  народну уметност (смер 

струковни васпитач за традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Увод у појам и разматрање традиционалне музике (смер 

струковни васпитач за традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Вокално-музичка пракса (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

 

Основне студије, 2016/2017. године 

– Предавања из предмета Традиционална игра (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 



– Предавања из предмета Увод у појам и разматрање традиционалне музике (смер 

струковни васпитач за традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Вокално-музичка пракса (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционално певање (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања и вежбе из предмета Дечије народно стваралаштво (смер струковни 

васпитач за традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста) 

– Вежбе из предмета Методика традиционалне игре (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста) 

– Предавања из предмета Солфеђо са теоријом музике (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста) 

– Вежбе из предмета Музички практикум (смер струковни васпитач за традиционалне 

игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста, струковни васпитач деце 

јасленог узраста) 

– Ментор на завршним радовима на основним студијама из предмета Методика 

традиционалне игре, Традиционално певање, Историја игре, Увод у појам и 

разматрање традиционалне музике, Традиционална музика, Увод у појам игре са 

лабанотацијом, Традиционална игра. 

 

Основне студије, 2017/2018. године 

– Предавања из предмета Методика традиционалне игре (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Вокално-музичка пракса (смер струковни васпитач за 

траиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционално певање (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Софеђо да теоријом музике (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Софеђо да теоријом музике (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Вежбе из предмета Музички практикум (смер струковни васпитач за традиционалне 

игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста, струковни васпитач деце 

јасленог узраста) 

 

Основне студије, 2018/2019. године 

– Предавања из предмета Методика традиционалне игре (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Вокално-музичка пракса (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 



– Предавања из предмета Традиционално певање (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Софеђо да теоријом музике (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

Основне студије, 2019/2020. године 

– Предавања из предмета Основе музичке писмености(смер струковни васпитач за 

традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста) 

– Предавања из предмета Методика традиционалне игре (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Вокално-музичка пракса (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционално певање (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Софеђо да теоријом музике (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционална музика (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

 

Мастер студије, 2019/2020. године 

– Предавања из предмета Музичка култура и предшколско дете  

Основне студије, 2020/2021. године 

– Предавања из предмета Основе музичке писмености (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре, смер струковни васпитач деце предшколског узраста) 

– Предавања из предмета Увод у појам игре са лабанотацијом (смер струковни васпитач 

за традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Дечје народно стваралаштво (смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

– Предавања из предмета Традиционална музика(смер струковни васпитач за 

традиционалне игре) 

Мастер студије, 2020/2021. године 

– Предавања из предмета Музичка култура и предшколско дете  

Библиографија  

– Модератор Међународне научно-стручне конференције Методички дани 2015. године 

– Члан Организационог одбора 23rd International Safe Communities Conference Safe 

Communities are an Essential Need For A Modern-Day Society Novi Sad, Serbia October 10-

12th 2017 

– Kординатор у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 

„Упознајмо традиционални музички фолклор Горњег Баната и Поморишја“ 2020. године у 

сарадњи са Академским друштвом за неговање музике „Гусле“ и ВШССОВ Кикинда. 

 

  



УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА 

– Истраживач на пројекту „Од архаичних обредних поворки до савремених карневала (у 

Банату)“, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, 
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