
Универзитет у Источном Сарајеву 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У БИЈЕЉИНИ 
Број: 01-1138 

Датум: 29.12.2021. године 

 

 На основу члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, те на основу члана 45. 

Правилника о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука 

Универзитета у Источном Сарајеву и одлуке Сената Универзитету у Источном Сарајеву број: 

01-С-362-XXIV/21 од 30.11.2021. године, Научно-наставно вијећа Педагошког факултета 

Факултета на 3. Сједници одржаној 17.12.2021. године,  доноси: 

О Д Л У К У 

о  заказивању јавне одбране докторске дисертације кандидата Милице Петрић 

 

I 

Одбрана докторске дисертације кандидата Милице Петрић заказује се за дан 

17.01.2022. године са почетком у 12 часова. 

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета у Бијељини. 

II 

Докторска дисертација под називом „Амбијентална настава у функцији 

унапређења знања ученика из природе и друштва“ биће брањена пред Комисијом у саставу: 

1. др Александра Шиндић-Радић, редовни професор, ужа научна област Методика 

васпитно-образовног рада, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци - 

предсједник; 

2. др Миленко Ћурчић, professor emeritus, ужа научна област Методика васпитно-

образовног рада, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву – ментор; 

3. др Стево Пашалић, редовни професор, ужа научна област Друштвена географија и 

демографија, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву – члан; 

4. др Слађана Петронић, редовни професор, ужа научна област: Методика наставе 

природе и друштва, Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву – 

члан; 

5. др Драгана Радивојевић, доцент, научно поље: ужа научна област Методика васпитно-

образовног рада, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву – члан. 

 

III 

Подаци о одбрани докторске дисертације биће оглашени  у средствима јавног 

информисања, на web страници факултета и Универзитета у Источном Сарајеву, те на 

огласној табли факултета најкасније 15 дана прије датума одбране. 

IV 

 Један примјерак докторске дисертације кандидата се налази у библиотеци факултета 

и доступан је на увид заинтересованим лицима сваким радним даном од 8 до 15 часова. 

 

 

Достављено: 

         ДЕКАН 

1. Члановима комисије, 

2. Кандидату,                  ________________________________ 

3. Евиденција.                 / проф. др Далибор Стевић/ 


