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Прилог  6.1. Списак  награда  и признања  наставника,  сарадника  и  студената  за 

остварене резултате у научноистраживачком и  уметничко-истраживачком раду



Награде професорима: 

  

 

 1. Доц. др Марија Станојевић Веселиновић је добила престижну награду Језичка европска 

ознака, за пројекат Multilingual approach in German Language Teaching од Темпус фондације 

26.09.2019. године. 

 Европска језичка ознака је признање чији је циљ да истакне и награди иновативне и креативне 

иницијативе у области наставе и учења језика. Она служи и као подстицај за представљање и ширење 

резултата ових иницијатива и за промовисање унапређења језичких вештина у широј јавности.  

 2. Проф. др Александар Игњатовић добио је на научној конференцији одржаној у 

Луксембургу, 2017. године (https://fiep2017luxembourg.uni.lu/) у организацију Европског удружења 

професора физичке културе FIEP (Fédération Internationale d´Education Physique основана 1923) 

(http://www.fiepeurope.eu/) Европску FIEP Thulin award награду за најбољег младог истраживача у 

области физичке културе. 

  3. Доц. др Јелена Младеновић добила је у оквиру Јавног позива за промоцију науке 2017. 

године за идејно решење за интерактивни експонат Ботаничка слагалица - парк Сретена Аџића у 

парковима науке, признање за унапређење промоције и популаризације науке.  

4. Асс. Андријани Милетић добила је у оквиру Јавног позива за промоцију науке 2018. године 

за идејно решење за интерактивни експонат НУМ магнетни сто у парковима науке, признање за 

унапређење промоције и популаризације науке. 

5. Доц мр Милош Ђорђевић добио је 2018. године награду Prestige certificate of the 9th 

Rokycany Biennial of graphic arts, Dr. Bohuslav Horák Museum in Rokycany, Czech Republic. 

6. Доц мр Милош Ђорђевић добио је 2018. године признање Најбоље из Фабрике, на изложби 

MiniFormArt 2018, Удружење Креативна фабрика, Београд. 

7. Доц. др Оливера Цекић Јовановић као руководилац пројекта Суперхероји и моћна наука 

примила је 2019. године признање Факултету педагошких наука за унапређење промоције и 

популаризације науке у оквиру Јавног позива за промоцију науке. 

8. Доц мр Милош Ђорђевић добио је у оквиру Јавног позива за промоцију науке 2019.  године 

за идејно решење за интерактивни експонат Интерактивни пиксел зид, признање за унапређење 

промоције и популаризације науке. 

9. Доц мр Милош Ђорђевић добио је 2019. године ГРАМАТУ за изузетан допринос 

популаризацији и развоју ликовне уметности на територији Ћуприје, Завичајни клуб ликовних 

уметника Ћуприје. 

10. Асс. Јовани Ђорђевић добила је у оквиру Јавног позива за промоцију науке 2019. године 

за идејно решење за интерактивни експонат Природни спектар, признање за унапређење промоције и 

популаризације науке.  

11. Проф. др Виолета Јовановић је добила Октобарску награду града Јагодине за преданост 

у раду и допринос развоју Факултета као престижне научноистраживачке и образовне институције у 

земљи и иностранству (2019. године) 

12. Доц. Др Миа Арсенијевић добила је 2018. године Изузетну награду за минијатуру на IX 

Међународној изложби минијатуре МајданАрт. 



13.  Доц. Милица Станковић добила је 2017. године награду на 14. Фестивалу православне 

музике „Достојно јест“ у Поморју (Бугарска) за Искрено и узвишено поштовање песама Христове вере, 

за зналачко руковођење хором и достојно представљање на фестивалу, 

 

Награде студентима: 

1. Хор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, под руководством 

доц. Милице Станковић, 2017.године на 14. Фестивалу православне музике ,,Достојно јест“ у 

Поморју (Бугарска) награђен је признањем за Озбиљну и убедљиву интерпретацију 

православне музике. 

 


