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Прилог 5. 

 

Назив института – факултета који подноси захтев: 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

I Општи подаци о кандидату 

 Име и презиме: Tатјана М. Адамовић 

 Година рођења: 1968. 

 ЈМБГ: 0110968715186 

 Назив институције у којој је кандидат стално запослен:  

 Истраживачко-развојни Институт “Центар за унапређење животних 

активности“, Београд, Господар Јованова 35 

 

  Дипломирала: година: 2001. факултет: Факултет за специјалну едукацију   

                                              и рехабилитацију (Дефектолошки факултет) 

                                                                               Универзитет у Београду 

 Магистрирала: година: 2010. факултет: Центар за мултидисциплинарне 

                                                                                студије 

                                                                               Универзитет у Београду 

 Докторирала: година:  2015. факултет: Универзитет у Београду 

                                                                                (студије при Универзитету) 

 

 Постојеће научно звање:                        научни сарадник 

 Научно звање које се тражи:                  виши научни сарадник 

 Област науке у којој се тражи звање:   друштвене науке 

 Грана у којој се тражи звање:      Специјална едукација и  

                                                                              рехабилитација 

                                                                                       

 Научна дисциплина у којој се тражи звање: Логопедија 

 Назив научног матичног одбора којем се 

 захтев упућује:  Матични одбор за друштвене науке 

 

II Датум избора-реизбора у научно звање: 

 Научни сарадник: 27.10.2016. године 

 Виши научни сарадник: 

 

III Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника): 

 

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и    

      картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) 

      (М10): 

                                                                                      Број      вредност     укупно 

                                                                   М11= 

                                                                   М12=                                         

                                                                   М13= 

                                                                   М14=            5              5                 25 
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                                                                   М15= 

                                                                   М16= 

                                                                   М17= 

                                                                   М18=     1                    2                   2 

 

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 

                                                                                

                                                                                                 Број      вредност     укупно 

                                                                               М21=          1               8                5.71 

                                                                               М22=                          

                                                                               М23=          2               4                5.72 

                                                                               М24=           

                                                                               М25= 

                                                                               М26= 

                                                                               М27= 

                                                                               М28= 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 

                                                                                                  Број      вредност     укупно 

                                                                               М31= 

                                                                               М32= 

                                                                               М33=           16                1               15.54 

                                                                               М34=              4             0.5                1.76 

                                                                               М35= 

                                                                               М36= 

4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка 

издања граће, библиографске публикације (М40): 

                                                                    

                                                                    

                                                                                       Број      вредност     укупно 

                                                                               М41=                                             

                                                                               М42=          1                7                  7 

                                                                               М43= 

                                                                               М44= 

                                                                               М45=          3                1.5               4.5 

                                                                               М46= 

                                                                               М47= 

                                                                               М48= 

                                                                               М49= 

5. Часописи националног значаја (М50): 

 

                                                                                        Број      вредност     укупно 

                                                                    М51=               

                                                                    М52=                                             

                                                                    М53=              2                1                 2 

                                                                    М54= 

                                                                    М55= 

                                                                    М56= 
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6. Зборници скупова националног значаја: 

 

                                                                                       Број      вредност     укупно 

                                                                    М61=              1             1.5             1.5 

                                                                    М62= 

                                                                    М63=                                             

                                                                    М64= 

                                                                    М65= 

                                                                    М66= 

7. Магистарске и докторске тезе (М70): 

 

                                                                                        Број      вредност     укупно 

                                                                    М71= 

                                                                    М72= 

8. Техничка и развојна решења (М80): 

 

                                                                                        Број      вредност     укупно 

                                                                    М81= 

                                                                    М82=                               

                                                                    М83=                                              

                                                                    М84= 

                                                                    М85=                                              

9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90): 

 

                                                                                                     Број      вредност     укупно 

                                                                                М91= 

                                                                                М92= 

                                                                                М93= 

 

IV Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 Правилника): 

 

1. Показатељ успеха у научном раду 

 

 Чланство у одборима међународних научних конференција 

  

 Др Tатјана Адамовић је била члан организационог одбора треће (2009), четврте 

(2013), пете (2015), шесте (2017) и седме (2019) интернационалне интердисциплинарне 

Конференције о фундаменталним и примењеним аспектима говора и језика – „Говор и 

језик“, у организацији Института за експерименталну фонетику и патологију говора у 

Београду. 

  Др Татјана Адамовић је била члан организационог одбора трећег европског 

Конгреса за рану превенцију, детекцију и дијагностику поремећаја вербалне 

комуникације (2010) и првог интернационалног Конгреса о психолошкој трауми са 

аспекта пренаталног, перинаталног и постанатлног развоја (2015), у организацији 

Института за експерименталну фонетику и патологију говора у Београду. 
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Др Татјана Адамовић била је уредник једног тематског зборника/монографске 

студије међународног значаја: 

 

1) „PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHILD DEVELOPMENT: Prenatal, Perinatal and 

Postnatal Aspects“ (2016). Sovilj M., Jeličić Lj., Adamović T.. (Editors), ISBN 978-86-

89431-12-4, IEPSP, LAAC, Belgrade; 

 

Др Татјана Адамовић је објавила две монографије националног значаја под 

називом: 

  

1) Стокић, М (2017). Нелинеарне и спектралне карактеристике ЕЕГ сигнала током 

формирања краткорочне аудитивне меморије, Максимовић С (Уредник), ИСБН 

978-86-89431-20-9, ЦУЖА, ИЕФПГ, укупан бр страница 168.  

 

2) Стокић, М (2018). Неуролингвистичке и психолингвистичке основе развојног 

муцања, Максимовић С (Уредник), ИСБН 978-86-89431-30-8, ЦУЖА, ИЕФПГ, 

укупан бр страница 82.  

 

2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова 

 

Др Татјана Адамовић је била члан комисије за оцену испуњености услова за 

реизбор др Вивиен Ђорђевић у звање – научни сарадник (2/20-23.03.2020). 

Др Татјана Адамовић је била предавач на акредитованим међународним 

интердисциплинарним конгресима „Говор и језик“ (2013., 2017. и 2019. године) као и 

предавач на акредитованом националном семинару: „ИЕФПГ за здраво потомство“ 

(2019). Конференције и симпозијум акредитовани су од стране Здравственог савета 

Републике Србије.  

Др Татјана Адамовић од 2012. године, учествује у едукацији младог 

дефектолошког кадра као координатор за реализацију домаћег курса прве категорије 

"Примена КСАФА система у дијагностици и третману поремећаја слуха, говора, језика, 

понашања и учења", акредитованог од стране Здравственог савета Србије. Промотер је 

едукативне игрице "Реци па стеци", добитника признања Добре играчке за 2012. годину 

додељеног од стране Пријатеља деце Србије у организацији града Београда. Од 2008. 

године, руководилац је организационе целине у оквиру поликлиничке службе 

Института и члан тима за квалитет по стандардима СРПС ИСО 9001: 2008. 

Др Татјана Адамовић је од стране Истраживачко-развојног Института “ Центар 

за унапређење животних активности“ ангажована као учесник у научно-стручном 

вођењу младих истраживача на пољу примене истраживачких база, прикупљања 

литературе, одабира методолошких процедура, анализе и дискусије резултата, 

извођења закључака, сагледавања не само практичног већ и теоријског циља сваког 

истраживања, руковођења деловима истраживања и подпројеката у оквиру основних и 

технолошких истраживања. 

Предавач је на акредитованом семинару ЗУОВ-а "Инклузија по мери детета". 

 

3. Организација научног рада 

 

Др Татјана Адамовић је до сада учествовала на 4 пројекта финансираних од 

стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије (3 
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основна и 1 иновациони). Пројекти на којима је др Татјана Адамовић учествовала су: 

Мултидисциплинарна истраживања ресурса српског језика са апликацијама у 

лингвистици, дефектологији и комуникацијама ОИ 1784 (2002-2004); Протокол за рану 

превенцију сметњи у развоју говора, понашања и учења деце од 0-3 године (2009-2011); 

Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације ОИ 178027 

(2011-2019); Целуларни и молекуларни патогенетски механизми поремећаја 

репродукције и гениталних органа у превенцији, дијагностици и терапији - 

потпројекат Третмани антенаталних хидронефроза ОИ 41021 (2011-2015). 

На пројекту основних истраживања - Интердисциплинарна истраживања 

квалитета вербалне комуникације (ОИ 178027), на коме је кандидаткиња била 

ангажована са пуним фондом од 12 истраживач месеци, била је више пута носилац 

пројектних задатака и активности према програму рада (у оквиру потпројекта ПП1), 

чији је степен реализације оцењен као високо успешан (100% реализације). 

Истовремено, у оквиру научно истраживачког ангажовања у Центру за 

унапређење животних активности у Београду, учествује у научно-стручном вођењу 

дипломираног кадра на пољу припреме: истраживачких база, прикупљања литературе, 

одабира методолошких процедура, анализе и дискусије резултата, извођења закључака, 

као и сагледавања не само теоријског већ и практичног циља сваког истраживања.  

Др Татјана Адамовић је од 2020. године такође ангажована као спољни сарадник од 

стране Факултета Медицинских Наука у Крагујевцу на истраживању „Утицај 

психофизиолошких, социолошких и културолошких фактора на говор и језик у 

популацији деце, спровођењем експерименталних истраживања“. 

 

 

4. Квалитет научних резултата 

Позитивна цитираност радова кандидата 

 

Према званичним информацијама регистрованим из базе података Web of 

Science (ID: AAТ-4422-2021) и индексне базе SCOPUS (ID: 56991040000) за др Татјану 

Адамовић пронађено је 13 цитата. 

 

Вредност Hiršovоg (h) indeksa према индексној бази SCOPUS (ID: 56991040000) 

износи 3.  

   

Радови др Татјане Адамовић који су пронађени у базама података Web of Science 

и SCOPUS : 

 

- Change of Pulsatility Index of the Fetal Middle Cerebral Artery after Auditory 

Stimulation in No Risk Pregnancies and in Pregnancies with Gestational 

Hypertension. CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION (2013), 35 

(8): 628-631; https://doi: 10.3109/10641963.2013.776571. 

ЦИТАТИ:     isi/web of science (4)  

Scopus (4) 

 

- Fetus Sound Stimulation: Cilia Memristor Effect of Signal Transduction. BIOMED 

RESEARCH INTERNATIONAL (2014), Article ID 273932, 6 pages; htpps://doi: 

10.1155/2738.  

ЦИТАТИ:      isi/web of science (3) 

 Scopus (3) 
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- Effect of antenatal maternal anxiety on the  reactivity of fetal cerebral circulation to 

auditory stimulation, and  early child development. SRPSKI ARHIV ZA 

CELOKUPNO LEKARSTVO (2019) Volume 147, Issue 5-6, Pages: 327-334;  

https://doi.org/10.2298/SARH181002024V 

ЦИТАТИ:      isi/web of science (2)  

Scopus (1) 

 

- Correlation between Balance Ability and Speech-Language Development in Children. 

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM (2015), 39 (Suppl 1): 11-20. 

      ЦИТАТИ:      Scopus (3) 

 

- Effects of acute  Physical Exercise on Mathematical Computation depending on the 

Parts of the Training in Young Children. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM 

(2015), 39 (Suppl 1): 29-34. 

      ЦИТАТИ:     Scopus (2) 

 

Од укупно 90 публикованих радова, 48 радова кандидат је објавио као први аутор, 

док је у 42 рада један од коаутора. Више од половине радова у којима је др Татјана 

Адамовић први аутор, указује на висок степен самосталности у реализацији 

истраживања. Истовремено, писањем коауторских радова, кандидат је доказао изузетну 

способност и спремност за тимски рад, што је проистекло из дугогодишњих пројеката 

финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике 

Србије, које је кандидат реализовао унутар свог мултидисциплинарног тима. 

Радови др Татјане Адамовић дају значајан допринос развоју и унапређењу 

стручних активности у области дијагностике и третмана поремећаја вербалне 

комуникације, као и у области изучавања базичних и академских способности особа са 

поремећајима слуха, говора и језика. 

 

 

 

V ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ КАНДИДАТА СА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

 

Закључно мишљење 

 

 Након детаљног разматрања приложене документације и увидом у научне, 

стручне и едукативне активности кандидата, Комисија закључује да је др Татјана 

Адамовић квалитетан научни радник и стручњак у области логопедије, што је доказала 

оригиналним истраживачким и прегледним радовима. 

 

До сада је објавила укупно 90 радова, од којих је 36 после последњег избора. Највећи 

број радова припада научној области за коју се бира, и то: 

 

• Пет поглавља у тематским зборницима међународног значаја; 

• Једно уређивање тематског зборника међународног значаја;  

• Један рад у врхунском међународном часопису; 

• Два рада у међународном часопису;  

• Шеснаест радова саопштених на скупу међународног значаја, штампаних у 

целини 
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• Четири рада саопштена на међународном скупу, штампана у изводу;  

• Једна монографија националног значаја;  

• Три поглавља у у тематским зборницима националног значаја;  

• Два рада у националном часопису; 

• Једно предавање по позиву са скупа националног значаја, штампано у целини;  

 

 

Била је ангажована као истраживач у четири научно-истраживачка пројекта 

финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије.  

 

 

Према критеријумима квантитативног исказивања научних резултата, др Татјана 

Адамовић, у пољу друштвених и хуманистичких наука превазилази минамалне 

вредности коефицијента компетентности за избор у звање виши научни сарадник. У 

категоријама 

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52+M53+M54+M61 

има 68.97 поена (неопходно 40), од тога у категоријама 

M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42 има 43.43 поена 

(неопходно 30). Укупно остварени резултат коефицијента научне компетентности др 

Татјане Адамовић  износи 70.73 (неопходно 50 поена). 

 

 Радови др Татјане Адамовић  значајно доприносе проширивању базичних знања 

о патологији вербалне комуникације. Својим научним радом, кандидат унапређује 

методе детекције, дијагностике и третмана говорних и језичких поремећаја. Укупан 

научни и стручни рад др Татјане Адамовић доприносе развоју теоријског и 

апликативног дела научне области Специјална едукација и рехабилитација 

(Логопедија). 
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ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу анализе приложених радова и увида у целокупни научни и стручни 

рад кандидата, Комисија је констатовала да др Татјана Адамовић испуњава све услове 

предвиђене Законом о научноистраживачкој делатности и Правилником о поступку, 

начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

(„Сл. Гласник“ бр. 24/2016, 21/2017, 38/2017) за избор у звање виши научни сарадник.  

 На основу свега изложеног, Комисија предлаже Изборном већу Универзитета у 

Београду, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију да утврди предлог да се 

др Татјана Адамовић изабере у научно звање виши научни сарадник за научну 

област Специјална едукација и рехабилитација (Логопедија). 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 

                                                                                                Проф. др Миле Вуковић 

  

                                                                                                  __________________________  

У Београду, 

28.07.2021. године 


