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Биографија 

Мирсада Џаферовић, рођена је 19. 12. 1970. године.  

Дана, 9.6.2013. године одбранила је докторску дисертацију на Филозофском факултету у 

Новом Саду, под насловом „Улога наставника у превенцији конфликата и насилног 

понашања ученика млађег школског узраста (Ефекти примене методичких поступака 

ненасилне комуникације)“. 

Аутор је и реализатор акредитованих едукативних семинара за васпитаче,  наставнике 

основних и средњих школа, који се реализују на територији Републике Србије. 

Члан је Педагошког и Викитимолошког друштва Републике Србије. 

У периоду од 1993. до 2013. године, радила је у основним школама у Нишу и Новом Саду. 

У периоду 2003. и 2004. године, активно је радила као сарадник Министраства  просвете 

Р.Србије на реформи школства и реализацији обавезног дела обуке наставника у оквиру 

као тренер „Имплементације курикулума“ и „Изради школског програма и евалуације у 

настави“. Учествовала је у реализацији бројних пројекта и акредитованих од стране 

Министраства просвете Р.Србије. 

Године 2012/13. године радила је као асистент за предмет „Методологија психолошких 

истраживања“, у Суботици, на департману за филозофске науке  Универзитета у Новом 

Пазару.  

 



Школске 2013/14. године на Државном универзитету у Новом Пазару (ДУНП), Департман 

за филозофске науке, добила је звање асистент са докторатом. На ДУНП радила је 3 

школске године,  до септембра 2017. године. 

Од септембра 2017. године запослена је на Високој школи струковних тудија за 

образовање васпитача у Kикинди (ВШССОВ) као професор за Педагошку и андрагошку 

групу предмета. 

У јануару 2019. године, именована је за уредника публикације „Протективни фактори и 

ресурси родитеља и васпитача у суочавању деце предшколског узраста са ризичним 

утицајима дигиталних медија на дечији психофизички развој“ (2019), аутори: Kарановић-

Мићевић, Ј., Маљковић, М., Павлов, С., Месарош, Живков, А., Вукобрат, А., издавач 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Kикинди. ISBN: 978-86-

85625-31-2. M 49 

 У марту 2019. године, била је уредник штампаног и публикованог извештаја о 

реализованом пројекту Покрајинског секретаријата за образовање под насловом “Ризични 

утицаји дигиталних медија на дечији психофизички развој и препоруке за њихово 

безбедно кориштење”, аутора Ј.М. Kарановић, чији је издавач  Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача у Kикинди.  

Знање светских језика: 

-енглески језик: чита одлично, пише врло добро, говори задовољавајуће. 

-немачки језик:  чита одлично, пише врло добро, говори задовољавајуће. 

 

Наставни рад 

Запослена на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Kикинди. 

Звање/избор у звање (2017): професор за Педагошку и андрагошку групу предмета. 

Избор у звање, 2017., Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, област: Педагошке и андрагошке науке. 

Докторат, 2014., Филозофски факултет у Новом Саду, Методика наставе. 

Мастер, 2009., Универзитет у Новом Пазару, Педагогија. 

Основне студије, 1988., Учитељски факултет, Разредна настава. 

 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској 2020/21. години: 

-Методологија истраживања, мастер сстудије, предавања/ вежбе 



- Општа педагогија,основне студије,  предавања/ вежбе, 

- Предшколска педагогија, основне студије, предавања/ вежбе. 
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Џаферовић, М. аутор акредитованог семинара за шк. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 

2021/22. годину у оквиру области П3, чији је каталошки број 75. „Развијање самопоуздања 

као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској 

установи и школи“; 

Džaferović, M. (2016): autor akreditovanog seminara za nastavnike „Uloga nastavnika i 

vaspitača u prevenciji i prevazilaženju nasilnog ponašanja i konfliktnih situacija” - seminar 

akreditovan od strane Ministrastva prosvete Republike Srbije za šk.2016/17. i 2017/18. godinu, 

kataloški broj 135, K4. 
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Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje AP Vojvodine šk. 2010/11. godine. 
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