
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

Др Миланка Маљковић 

ЗВАЊЕ: професор струковних студија 

Област/ужа област: методика наставе 

Контакт  
Кабинет: бр.8 

Е-адреса:  maljkovicm62@gmail.com 

Биографија 

Др Миланка Маљковић, рођена је 26. 03. 1962. године у Банатском Великом Селу. 

Основне и магистарске студије завршила је на Педагошком факултету у Сомбору. 

Докторску дисертацију је одбранила 15. 09. 2006. године на Филозофском факултету у 

Новом Саду и стекла назив доктор педагошких наука. 

Запослена је на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

као професор за предмете из области Педагошких наука – методика наставе. 

Од 2004. до децембра 2012. године обављала је функцију директора Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.  

Од 2006. до 2012. године била је Председник програмског одбора Научностручне 

конференције „Компетенције васпитача за друштво знања“. 

Од марта 2007. именована је од стране Министра просвете за председника Комисије за 

полагање испита за лиценцу за васпитаче РС, од 2013. године је рецензент у Комисији за 

акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и јединица у њиховом 

саставу РС, а од 30. 06. 2013. године члан је Савета за израду и спровођење стратегије 

развоја општине Кикинда.  

Учесник је бројних стручних скупова и конференција од националног и међународног 

значаја на којима је презентовала, а касније и објавила, радове који су уско везани за 

област којом се бави. Учествовала је у реализацији пројеката од националног значаја.  

Члан је Матице српске, Педагошког друштва Србије, Монтесори друштва и Друштва 

предметних дидактичара Србије. 

 

Наставни рад: 

 Методика васпитно-образовног рада (теорија)  

 Методика развоја говора 

 Методичке активности из развоја говора 

 Дидактичко-методичке перспективе у пракси рада васпитача 

 Стручна пракса I 

 

 

 



Библиографија: 

Продукција – збирни резултати  

Ознака Назив критеријума продукције Број 

M23 Рад у међународном часопису 1 

M33 Саопштења са међународног скупа штампано у целини 8 

M34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 7 

M41 Истакнута монографија националног значаја   1 

M42 

 

Монографија националног значаја, монографско издање 

грађе, превод изворног текста 

 

12 

M43 Монографско бибиографска продукција 1 

M47 Лексикографска јединица у научној публикацији националног 

значаја 

1 

M49  

 

М51 

 Уређивање научне монографије, тематског зборника, 

лексикографске или картографске публикације  

Рад у водећем часопису националног значаја 

5 

 

2 

M52 Рад у часопису националног значаја 5 

M53 Рад у научном часопису 6 

M63  Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини 1 

M71 Одбрањена докторска дисертација 1 

M72 Одбрањен магистарски рад 1 

 

Укупно: 

 

52 

Електронски увид у продукцију – Картон научног радника Војводине http://knr.uns.ac.rs 

 

 

 


