Назив института – факултета који подноси захтев:
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА

I Општи подаци о кандидату
Име и презиме: Славица Максимовић
Година рођења: 20.02.1968.
ЈМБГ: 2002968776215
Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Истраживачко развојни институт Центар за унапређење животних активности
Дипломирала: 1992. година, Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет
Магистрирала: 2001. година, Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет
Докторирала: 2010. година, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију
у рехабилитацију
Постојеће научно звање: Научни сарадник
Научно звање које се тражи: Виши научни сарадник
Област науке у којој се тражи звање: друштвене науке
Грана науке у којој се тражи звање: специјална едукација и рехабилитација
Научна дисциплина у којој се тражи звање: сурдологија
Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични одбор за друштвене
науке

II Датум избора-реизбора у научно звање:
Научни сарадник - реизбор: 27. 11. 2018. године

III Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника):
1. Монографије, монографске студије, Монографије, монографске студије, тематски
зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја (уз
доношење на увид) (М10):
Број
М11=
М12=
М13=
М14=
М15=
М16=
М17=
М18=

вредност

укупно

4

5

20

3

2

6

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20):
М21=
М22=
М23=
М24=
М25=
М26=
М27=
М28=
М29в=

Број
1

вредност
8

укупно
6.66

2

4

5.72

9

1

9

3. Зборници са међународних научних скупова (М30):
М31=
М32=
М33=
М34=
М35=
М36=

Број

вредност

укупно

24
6

1
0.5

22.24
2.59

2

1.5

3

4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања граће,
библиографске публикације (М40):
Број
М41=
М42=
М43=
М44=
М45=
М46=
М47=
М48=
М49=

вредност

укупно

3

7

15.73

7

1.5

10.07

5. Часописи националног значаја (М50):
Број
М51=
М52=
М53=
М54=
М55=
М56=

вредност

укупно

4
1

1.5
1

6
1

Број
1

вредност
1.5

укупно
1.5

1

1

1

Број

вредност

укупно

Број

вредност

укупно

1
1

4
3

0
0

1. Зборници скупова националног значаја:
М61=
М62=
М63=
М64=
М65=
М66=
2. Магистарске и докторске тезе (М70):
М71=
М72=
3. Техничка и развојна решења (М80):
М81=
М82=
М83=
М84=
М85=

4. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90):
Број
М91=
М92=
М93=
М94=

1

вредност

7

укупно

0

IV Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 Правилника):
1. Показатељ успеха у научном раду
Др Славица Максимовић је била члан научог одбора Треће европске конференције о
превенцији, детекцији и дијагностици поремећаја вербалне комуникцације у Олимпији, Грчка
(2010).
Др Славица Максимовић је била председник организационих одбора међународних
конференција:
(1) SPEECH AND LANGUAGE 1999, 2004, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019;
(2) 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects
(PTPPPA 2015)
Др Славица Максимовић је од 1995. године члан Друштва за хабилитацију говора и језика
слушно оштећених лица, а од 2010. године Председник Скупштине Друштва.
Др Славица Максимовић је од 2005. године члан Удружења сурдоаудиолога Србије.
Од 2017. године је секретар Научног већа Института за унапређење животних активности.
2. Чланство у уређивачким одборима

Др Славица Максимовић била је уредник:
1. Три публикације међународног значаја:
- Sovilj M., Maksimović S., Punišić S. Editors (2016). Multidisciplinary Approach to
Diagnostics of Verbal Communication Disorders, ISBN: 978-86-89431-11-7, IEPSP, LAAC,
Belgrade.
- Punišić S., Maksimović S., Nenadović V. Editors (2016). Treatment of Verbal
Communication Disorders in Childrens with Combined Pathology, ISBN 978-86-89431-13-1, IEPSP,
LAAC, Belgrade.
- Maksimović S. Editor (2019). Applied Research in Human and Social Sciences, Ed.
Maksimović S. ISBN: 978-86-89431-37-7, IEPSP, LAAC, Belgrade, 209-244.
2. Два зборника саопштења са међународног научног скупа:
- Jovičić S., Sovilj M, Subotić M., Maksimović S. (Eds) (2017). Proceedings Speech and
Language, VI International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and
Language. 2017; October 27-29, 2017, Belgrade, Serbia, Proceedings,LAAC, IEPSP,
Belgrade, ISBN: 978-86-89431-24-7.
- Subotic M., Maksimović S. (2019). Proceedings Speech and Language, VII International
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. 2019; November 0102, 2019, Belgrade, Serbia, Proceedings, LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-39-1.

3. тринаест монографија националног значаја:
-

Dobrijević Jeličić LJ., Vujović M. (2012). Sluh i rana auditivna stimulacija; CUŽA, IEFPG,
Urednik. Maksimović S., Beograd, ISBN 978-86-81879-41-2 (strana 108).
Stevović N., Stokić M. (2012). KSAFA sistem i tehnika pasivnog izdaha kao metod u
tretmanu mucanja kod dece. Izdavač: CUŽA, IEFPG. Urednik: S. Maksimović. Beograd.
ISBN 978-86-81879-37-5.
Adamović T. (2012). Funkcija vestibularnog čula u novorođenčeta, Monografija, (Ured.):
Maksimović, S., ISBN 978-86-81879-35-1; CUŽA-IEFPG, Draslar Partner, Beograd.

-

Domski N. (2012). Dnevnik jednog audiolingviste, (Ured.): Maksimović, S., Punišić S. ISBN
978-86-81879-38-2; CUŽA-IEFPG, Draslar Partner, Beograd.
- Čabarkapa N. (2014). Asocijativni rečnik dece predškolskog uzrasta; CUŽA, IEFPG,
Beograd, Urednik: Maksimović S., ISBN 978-86-81879-47-4 (IEFPG) (strana 118).
- Jeličić Lj., Vujović M., Stevović N. (2016). Čitanje i pisanje, od stimulacije do uspešno
savladane tehnike, CUŽA, IEFPG, Beograd, Urednik: Maksimović S., ISBN 978-86-8943109-4 (IEFPG) (strana 264).
- Панић М. (2017). Дијагностика и третман дислекдије и дисграфије, ЦУЖА, ИЕФПГ,
Београд, Уредник: Максимовић С., ИСБН 978-86-89431-16-2 (ИЕФПГ) (страна 104).
- Стокић М. (2017). Нелинеарне и спектралне карактеристике ЕЕГ сигнала током
формирања краткорочне аудитивне меморије, ЦУЖА, ИЕФПГ, Београд, Уредник:
Максимовић С., ИСБН 978-86-89431-16-2 (ИЕФПГ) (страна 172)
- Адамовић Т. (2017). Значај одржавања равнотеже у психофизиолошком развоју детета,
Уредник: Максимовић С., ИСБН 978-86-89431-26-1 (ЦУЖА), ЦУЖА, ИЕФПГ,
Београд, страна 130)
- Стокић М. (2018). Неуролингвистичке и психолингвистичке основе развојног муцања,
Уредник: Максимовић С., 978-86-89431-30-8, 2018.
- Ђорђевић В., Панић М (2019). Говорно језичка развијеност деце са вербалном
апраксијом, Уредник: Максимовић С., ИСБН 978-86-89431-35-3 (ЦУЖА), ЦУЖА,
ИЕФПГ, Београд, страна 210)
- Павковић И. (2019). Дете оштећеног слуха у редовној школи Уредник: Максимовић
С., . ИСБН 978-86-89431-40-7 (ЦУЖА), ЦУЖА, ИЕФПГ, Београд, страна 96.
- Максимовић С. (2019). Савремени принципи у дијагностици поремећаја вербалне
комуникације, Уредник: Максимовић С. ИСБН 978-86-89431-28-5, 2018.
4. једног зборника саопштења са скупа националног значаја
Mаксимовић, С. Уредник (2019). ИЕФПГ за здраво потомство, Уредник С.
Максимовић, ИЕФПГ 978-86-81879-57-3.
3. Рецензије научних радова

Др Славица Максимовић је била рецензент четири монографије и једног рада у
научном часопису:
- монографија: Сања Б. Остојић Зељић, Сања Т. Ђоковић С. (2017). Кохлеарна
импланрација, исходи и перспективе, ФАСПЕР, ИСБН 978-86-6203-092-4.
- монографија: В.Радовановић, М. Радић Шестић, Ј. Ковачевић. Специфичности
комуникације у настави код ученика са сензорним сметњама. (одлука ФАСПЕР
3/143, 01.12.2017).
- монографија: В. Ђорђевић, Панић М. (2019), Говорно језичка развијеност деце
са вербалном апраксијом, ЦУЖА, ИЕФПГ, ИСБН 978-86-89431-35-3
- монографија: И. Павковић (2019), Дете оштећеног слуха у редовној школи,
ЦУЖА, ИЕФПГ, ИСБН 978-86-89431-40-7
- научни часопис: Српски архив за целокупно лекарство, број рада 79/14, наслов
рада: Speech Problems in Preschool Children in Bitola.
4. Педагошки, научно-истраживачки и клинички рад
4.1.
Др Славица Максимовић учествује у едукацији младог логопедскодефектолошког кадра кроз реализацију Семинара за примену КСАФА система у раној
хабилитацији деце са поремећајима слуха, говора и језика, као и у реализацији акредитованих
едукативних семинара. Аутор је и реализатор програма за континуирану едукацију логопеда,
сурдоаудиолога, васпитача, учитеља, наставника, и педијатара. Семинар и програми спадају у
домаће курсеве прве категорије и акредитовани су од стране: Завода за унапређење васпитања
и образовања (назив програма: „Инклузија по мери детета“) и Здравственог савета Републике
Србије, (називи програма: „Примена КСАФА система у дијагностици и третману поремећаја
слуха, говора и језика, пажње, понашања и учења“; „Процедуре превенције поремећаја
вербалне комуникације, понашања и учења“; „Специфични поремећаји у савладавању
школских вештина - превенција, детекција, дијагностика и третман“).

4.3 Учешће у комисијама за преглед и одбрану магистарске и докторске тезе
Учешће у комисији за оцену магистарске тезе
-

МИРЈАНА САВИЋ, "Етиологија и учесталост оштећења слуха у региону Западне
Србије", ФАСПЕР, Универзитет у Београду, 2014.
СТОЈАН ПАЖИН "Специфичност читања говора са усана глуве и наглуве деце
основношколског узраста", ФАСПЕР, Универзитет у Београду, 2014.
ИВА УРДАРЕВИЋ "Специфичност наставе енглеског језика у школи за глуве и
наглуве ученике", ФАСПЕР, Универзитет у Београду, 4/40, 26.04. 2016

Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторске тезе
-

ЉУБИЦА ИСАКОВИЋ: "Аналогни облици изражаваwа у специфичном језичком
функционисаwу глувих и наглувих", ФАСПЕР, Универзитет у Београду, 2013
ИВАНА ПАВКОВИЋ:"Евалуација успеха ученика оштећеног слуха у редовној школи",
ФАСПЕР, Универзитет у Београду,17/176-b, 21.09.2016
МИНА НИКОЛИЋ: "Специфичност аудитивних способности код превремено рођене
деце", ФАСПЕР, Универзитет у Београду 7/45, 09.03.2017.
МАЈА СРЗИЋ: "Лексичко семантичке специфичности у језичком изразу глувих и
наглувих ученика основношколског узраста", ФАСПЕР, Универзитет у Београду, 2015
ИВАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ: "Употреба и функције одредбених речи код глуве и нглуве
деце", ФАСПЕР, Универзитет у Београду, 4/199, 29.11.2016.

4.4. Учешће у комисијама за избор у звањa
- Комисија за припрему извештаја за избор у звање истраживач приправник: Маша
Марисављевић, 1НВ/19, 15.01.2019.
- Комисија за оцену испуњености услова за избор у звање научни сарадник: Владан
Плећевић, 6NV/20, 29.07.2020.
- Комисија за припрему извештаја за избор у звање научни сарадник: Слађана Арсић,
1NV/22, 14.04.2022.
4.4. Др Славица Максимовић, oсим организационих активности у Институту за унапређење
животних активности је ангажована у научно-стручном вођењу младих истраживача на
пољу примене истраживачких база, прикупљања литературе, формулисања циља
истраживања, одабира методолошких процедура, анализе и дискусије резултата, извођења
закључака, као и руковођењу деловима истраживања.
4.5. Као начелник поликлиничке службе ИЕФПГ од 1994. године Др Славица Максимовић
je све своје стручне и организационе способности заједно са осталим руководством
усмерила на његов даљи развој. У поликлиничкој служби ИЕФПГ, чији је и данас
руководилац, сада је ангажовано око 70 научних и стручних сарадника који применом
система Костићеве селективне филтарске амплификације (КСАФА) раде на хабилитацији и
рехабилитација говора и језика код деце са поремећајима слуха говора, језика понашања и
учења. Поликлиника ИЕФПГ је захваљујући изузетним резултима програма које реализују
мултидисциплинарни тимови последњих година постала веома респектабилна институција
и стециште за преко 1000 деце (годишње) са поремећејима (Србија, Црна Гора, Босна и
Херцеговина, Немачка, Аустрија, Шведска, Шпанија, САД) чија се рехабилитација одвија
на српском а по потреби и на енглеском језику. Поред тога активно учествује у едукацији
младих стручњака из области логопедије, организује и реализује велики број конференција,
стручних и популарних предавања из различитих области: рани развој говора и језика,
поремећаји у говорно-језичком развоју, превенција и третман поремећаја вербалне
комуникације.

5. Учешће у пројектима
5.1. Др Славица Максимовић учествовала је до сада на 9 пројеката од којих је 7 пројеката
финансирано од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и то 5 пројеката основних истраживања: „Психолингвистичка истраживања„
„Мултидисциплинарна истраживања ресурса српског језика са апликацијама у
лингвистици, дефектологији и комуникацијама”, „Интердисциплинарна истраживања
говорно-језичких ресурса српског језика”, „Интердисциплинарна истраживања квалитета
вербалне комуникације”; 3 технолошка пројекта: „Систем за објективну процену
квалитета артикулације и његова примена у корекцији патолошког изговора”, „Е медицине систем за процену квалитета слуха”, „Е - логопед”. Остали пројекти: „Примена
КСАФА-система у специјалним школама за децу оштећеног слуха”, „Како препознати
проблем у вербалној комуникацији и како помоћи своме детету”,
5.2. Веома је значајан податак да су технолошки пројекти на којима је учествовала
др Славица Максимовић резултовали званичним техничким решењима и/или патентима:
(1) Систем за аутоматско дијагностиковање патологије говора (2010);
(2) Радна станица за мерење квалитета слуха QuickSIN тестом (2010);
(3) Систем за проверу слуха путем интернета (2010);
(4) Логопедски електронски картон (2012);
(5) Е-вежбе за усвајање појмова (2012);
(6) КСАФА-Д дигитални селективни амплификатор (2012);
(7) Оптимизација преносне карактеристике дигиталног селективног амплификатора
КСАФА-ДО и његова реализација у оквиру оперативног система Windows (2014);
(8) Телемедицине систем за интерактивни дистални аудиолингвистички третман особа са
поремећајима вербалне комуникације (2015);
(9) Систем и поступак за третман говора и језика базиран на примени бидирекционог
микрофонског низа и адаптацији на говорну активност говорника (2017).
Наведена техничка решења и/или патенти нашли су примену у пракси стручњака који се баве
сметњама у аудитивној перцепцији и вербалној комуникацији код особа са поремећајима
говора, језика и слуха.
1. Квалитет научних резултата
Цитираност радова
Радови др Славице Максимовић који су пронађени у бази података у WоС су:
Adamović T., Jurišić-Škevin A., Madić D., Sovilj M., Jeličić Lj., Maksimović S., Subotić M.
(2020). Head righting reflex in newborns as the predictive factor of early child development: a
longitudinal study, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2020.1798419
ЦИТАТИ: isi/web of science (2)
Scopus (2)
Maksimović S., Stanojević N., Fatić S., Punišić S., Adamović T., Petrović N., Nenadović V.
(2021). "Multidisciplinary Speech-Language Therapy Approach in a Child With Multiple Disabilities
Including Blindness Due To ROP: Case Study with One Year Follow-Up", Logopedics Phoniatrics
Vocology, https://doi.org/10.1080/14015439.2021.2014563
ЦИТАТИ: isi/web of science (1)
Scopus (1)
V

ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ КАНДИДАТА, СА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

Др Славица Максимовић је аутор 171 научног и стручог рада. После избора у
звање научни сарадник, др Славица Максимовић објавила је 72 рад, и то:
4 поглавља у монографијама међународног значаја,
3 уређивања научне монографије међународног значаја

1 рад у врхунском часопису међународног значаја,
2 рада у међународном часопису,
9 уређивања националних темaтских монографија
25 радова штампаних у целини у зборницима са међународних научних скупова,
6 радова са међународних научних скупова штампаних у изводу,
2 уређивања зборника саопштења са међународног научног скупа
3 монографијe националног значаја,
7 поглавља у монографијама националног значаја,
4 рада у истакнутом националном часопису,
1 рад у националном часопису,
1 предавање по позиву на скупу националног значаја штампано у целини
1 уређивање зборника са скупа националног значаја штампано у целини
1 битно побољшано техничко решење на међународном нивоу;
1 битно побољшано техничко решење на националном нивоу;
1 објављен патент на националном нивоу.

Према критеријумима квантитативног исказивања научних резултата,
др Славица Максимовић, у пољу друштвених и хуманистичких наука превазилази
минамалне вредности коефицијента компетентности за избор у звање виши научни
сарадник. Укупан број остварених поена након избора у звање научни сарадник је
111,04 (неопходно 50). У категорији Обавезни 1 (M10 + M20 + M31 + M32 + M33 +
M41 + M42+M43+M44+M45+M51+M52+M53+M54+M61) др Славица Максимовић има
104,65 (неопходно 40), а у категорији Обавезни 2 (M11 + M12 + М13 + М14 + M21 +
M22 +M23+M24+M31+M41+M42) 48.11 поена (неопходно 30).
Након детаљног разматрања приложене документације, увида у научне, стручне
и педагошке активности кандидата, Комисија закључује да је др Славица Максимовић
квалитетан научни радник и стручњак у области сурдологије, што је доказала
објављивањем великог бороја радова у међународним и националним публикацијама,
као и учешћем научним пројектима Министарства просвете науке и технолошког
развоја Репулике Србије, који су углавном мултидсциплинарног карактера.
Др Славица Максимовић је у оквиру досадашњег научно истраживачког рада
показала висок степен самосталне реализације истраживања, као и обраде и
приказивања добијених резултата. Својим радом значајно је допринела развоју
теоријског и апликативног дела научне области Специјална едукација и
рехабилитација (Сурдологија).

Предлог комисије за избор
На основу анализе приложених радова и увида у целокупни научни и стручни рад
кандидата, Комисија је констатовала да др Славица Максимовић 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 Славица Максимовић изабере у научно звање виши научни сарадник за научну
област Специјална едукација и рехабилитација (Сурдологија)
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