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Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања  
Обука писања пројеката препозната од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

пиања 

Други подаци које сматрате релевантним 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том 

слушају даје као прилог. Ова табела не сме прећи једну А4 страну. 

 


