ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Одлуком Изборног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду бр.
1382/1 од 30.06.2017. године изабрани смо за чланове Комисије за избор кандидата који су
се пријавили на расписани конкурс за доцента за ужу научну област Педагошка
психологија, предмет Педагошка психологија, који је објављен у листу „Послови” бр. 730
од 14.06.2017. године.
У том својству Изборном већу Филолошког факултета у Београду подносимо
следећи
ИЗВЕШТАЈ

На конкурс за избор доцента за ужу научну област Педагошка психологија,
предмет Педагошка психологија, пријавио се један кандидат, Маја Савић.
Биографија кандидата
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тезу Усвајање предлога у српском језику на узрасту од 18 до 48 месеци под менторством
проф. др Александра Костића. Докторирала је у децембру 2011. год. на Филозофском
факултету у Београду под менторством проф. др Александра Костића са темом Усвајање
глаголског аспекта у развоју говора.
Од 2012. год. запослена је као доцент на Филолошком факултету у Београду где је
ангажована на курсевима Развојна психологија и Педагошка психологија на основним
студијама, Језик и когниција на мастер студијама и Порекло и развој језичке способности
на докторским студијама. Од 2001. до 2012. год. била је запослена у Институту за
криминолошка и социолошка истраживања у Београду као истраживач-приправник,
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ангажована као асистент на Факултету за медије и комуникације у Београду на курсевима
Општа психологија, Когнитивна психологија и Перцепција. Од 2001. године члан је
Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факултета у Београду где је
укључена у рад на пројекту Српски корпус раног дечијег говора и експериментална
истраживања везана за развојну психолингвистику.

Маја Савић је у току своје научне и академске каријере учествовала у више
националних и међународних пројеката. Коаутор је више научних радова у националним и
међународним научним часописима и учесник већег броја националних и међународних
научних конференција.
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подаци основа не само за опис и разумевање нормалног, типичног језичког развоја
већ и за праћење одступања од очекиваног тока развоја као и за подстицање раног
језичког развоја. Важност језичког развоја деце не исцрпљује се само у томе да
дете овлада овим доменом развоја. Језик је један од кључних механизама
когнитивног, социјалног и афективног развоја, тако да одговарајуће праћење и
подстицање језичког развоја значи истовремено и осигуравање целовитог развоја
јединке. Дакле, поред доприноса који имају у области развојне психолингвистике,
ови радови могу имати важне практичне импликације: како креирати падагошку
праксу од раног узраста деце која ће бити усмерена на развој језика. Истовремено,
ови радови могу наћи примену у осмишљавању програма како образовати
стручњаке који раде с децом (логопеде, васпитаче, наставнике, психологе,
педагоге) да буду додатно осетљиви за атипичан језички развој као и за
подстицање језичког развоја код деце предшколског и раног школског узраста.
Рад Савић, Поповић и Анђелковић (2017) бави се усвајањем глаголског
аспекта у српском језику. Проблем усвајања глаголског аспекта тесно је повезан са
усвајањем глаголског времена јер се обе језичке категорије односе на темпорално
одређење неког догађаја у спољашњем свету. Историја проучавања овог проблема
одвијала се око тога да ли деца маркерима за глаголско време (нпр. енг. –ed)
означавају аспекатске контрасте, јер на концептуалном плану не владају
деиктичким релацијама, или од почетка користе и разумеју глаголско време и
аспект независно једно од другог. У последњој деценији, истраживања су указала
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да само присуство и адекватно коришћење глаголског аспекта у спонтаном говору
није знак да је дете усвојило ту категорију. Ова истраживања открила су значај
прагматских чинилаца и контекста у ком се проучава употреба и разумевање
аспекта, јер дете у једном контексту може да разуме и користи аспект
функционално, али не нужно и у неком другом контексту. Циљ спроведеног
експерименталног истраживања био је да се установи да ли постоје узрасне разлике
(деца 3-5 година и одрасли) у употреби глаголског аспекта у наративу. Резултати
експеримента изазване продукције показали су да се развој аспекатског система
може пратити кроз: одступање дистрибуција аспекатских форми у дечијем говору у
односу на говор одраслих, кроз развој способности за функционално коришћење
аспекта у наративу и овладавање функцијом директног аспекатског контрастирања
путем аспекатских парова. Ови налази били су основа да се предложе три фазе
током усвајања глаголског аспекта у српском језику и да се дискутују могући
механизми развоја који су им у основи.
Коауторство у радовима Katsos et al. (2016), Sauerland et al. (2016) и
Łuniewska et al. (2016) настало је као резултат ангажовања Маје Савић на
међународном пројекту COST Action 33 "Cross-linguistically robust stages of
children's linguistic performance with applications to the diagnosis of specific language
impairment" који је имао за циљ да се утврде крос-језичке правилности у
различитим аспектима усвајања језика и њихову примену у разумевању и
дијагностици специфичног језичког поремећаја.


Образовање у специфичним околностима – затвору и његове карактеристике, улога
у спречавању рецидивизма и допринос квалитету живота осуђеника.
Рад Кнежић и Савић (2013) бави се могућношћу реализације права на
образовање у затворским условима и улоге које оно може имати у процесу
ресоцијализације, као и друштвеном и индивидуалном добити од побољшања
квалитета образовања у затворима. Од осамдесетих година прошлог века, у већини
западних земаља, као и код нас, на удару критике нашао се концепт
ресоцијализације јер се сматра да није довео до смањења укупног криминалитета и
рецидивизма. Проблем са којим се друштва суочавају је како у затворској средини
припремити осуђеника да се успешно интегрише у друштвену заједницу по изласку
из затвора. Веома важну улогу у реализацији овог циља може имати образовање.
Рад се бави различитим аспектима образовања у затвору: како га држава прописује
и како види његову сврху, какво је актуелно стање у реализацији права на
образовање у неким земљама света и код нас, које су препреке у реализацији
образовања у затворима. Један од главних предуслова за имплементацију и успех
образовних програма у затвору јесте и мотивација самих осуђеника да се укључе у
њих. У раду је приказан део емпиријског истраживања спроведеног на пригодном
узорку из два КПЗ-a, Пожаревац и Сремска Митровица (50 и 210 мушких
осуђеника) о мотивацији за образовањем и њиховим образовним потребама. Из
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наведених резултата истраживања видљиво је да и у затвору постоје позитивни
покретачи на образовање који могу подстаћи осуђенике да уче с намером да на
неки начин надокнаде пропуштено у свом дотадашњем образовању. Мотивација и
разноликост могућности образовања, више него на другим местима и у другим
околностима, значајан су предуслов за успешно образовање у затвору.


Истраживање структуре психопатије и њено разматрање у контексту еволуције.
Коауторски рад Међедовић и сар. (2015) настаје као резултат великог
емпиријског истраживања психопатије у српским затворима у коме је Маја Савић
учествовала као истраживач.
Хејрова ревидирана чек-листа за процену психопатије (PCL-R) представља
један од најчешће коришћених инструмената за мерење психопатије. Међутим,
постоје неслагања везано за оптималан број фактора који чине његову латентну
структуру. Претходна истраживања у Србији су показала да се емпиријски подаци
не уклапају у потпуности у неколико тестираних модела. У овом истраживању су
сакупљени и анализирани подаци на PCL-R у три затвора у Србији (406 мушких
затвореника, просечне старости 34 године, SD=9.98). Експлораторна факторска
анализа показала је да се варијанса ајтема у скали најбоље може објаснити преко
пет латентних компоненти: интерперсонални стил, афективитет, импулсивност,
животни стил и антисоцијалност. Тестирано је још неколико структурних модела
са посебним освртом на два од њих: у првом су све црте третиране исто, а у другом
су црте животни стил и антисоцијалност третиране као бихејвиорални исходи три
црте личности. Други модел, не само да је превазишао први модел, већ је имао
боље индексе подесности модела у односу на друге моделе предложене у
литератури. Резултати приказаног истраживања пружају подршку моделима које
описују психопатију као склоп три црте: манипулативне тенденције, емотивне
површности и импулсивности.

Наставне и друге стручне активности
Маја Савић је у току своје научне и академске каријере учествовала у више
националних и међународних пројеката: Фундаментални когнитивни процеси и
функције (2011–), финансиран од стране Министарства просвете и науке; Криминал у
Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције (2011– ),
финансиран од стране Министарства просвете и науке; Превенција криминала и
социјалних девијација (2006 – 2010), финансиран од стране Министарства науке; COST
Action IS1406 „Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a
collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first
language“ (2015-2018); COST Action IS0804 „Language Impairment in a Multilingual
Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment“ - боравила у краткој
истраживачкој посети (Short-term Scientific Mission of ESF COST IS0804), у периоду
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30.10. - 06.11.2011, у City University London, Department of Language and
Communication Science, London, UK;
Маја Савић је посетила Discipline of Speech and Language Therapy, NUI Galway,
Ireland и одржала предавање под називом "Useful methodological approaches for tapping
verb semantics in pre-schoolers" (2.05.2017).
Радила је рецензије за више националних часописа: Андрагошке студије, Теме,
Психологија, Специјална едукација и рехабилитација, Психолошка истраживања. Била
је члан организационог одбора међународне конференције Quantitative Morphology
Meeting (QMM), University of Belgrade, Belgrade, 11 – 15 July 2015. Члан је програмског
одбора и рецензент радова за међународну конференцију Емпиријска истраживања у
психологији, 2017. год. Члан је секције универзитетских наставника педагошке
психологије у оквиру Друштва психолога Србије. Учествовала је у едукацијама
наставника за грађанско васпитање у оквиру НВО Здраво да сте, Београд, а била је и
предавач на семинару за наставнике страног језика (Усвајање вокабулара и настави
страног језика, фебруар 2017, Филолошки факултет у Београду).
Маја Савић је одређена за ментора докторске дисертације Долорис Бешић
Вукашиновић, под називом: „Утицај примене информационо-комуникационих
технологија у настави на усвајање стручног вокабулара енглеског језика на
академском нивоу и мотивацију студената за учење енглеског језика“ на Филолошком
факултету, Универзитету у Београду;
Маја Савић је одржала приступно предавање 21.09.2017. год, на Филолошком
факултету Универзитета у Београду, под називом „Развој говора и језика и педагошка
подршка развоју читалачке компетенције у оквиру формалног образовања“, пред
комисијом у саставу др Александар Бауцал, редовни професор Филозофског факултете
у Београду, др Драгица Павловић Бабић, ванредни професор, виши научни сарадник,
Филозофски факултет у Београду и др Слободанка Антић, доцент, Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду. Приступно предавање је позитивно
оцењено.
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ЗАКЉУЧАК

Узимајући у обзир квалитет и број научних радова, учешће у националним и
међународним пројектима и научним скуповима, успешну педагошку делатност и друге
стручне активности које смо поменули, Комисија је закључила да Маја Савић испуњава
све услове за избор у звање доцента. Према томе, Комисија предлаже Изборном већу
Филолошког факултета да Мају Савић изабере у звање и на радно место доцента за ужу
научну област Педагошка психологија.

У Београду, 22.09.2017.

Комисија

___________________________________________
Др Александар Бауцал, редовни професор Филозофског
факултета Универзитета у Београду
___________________________________________
Др Драгица Павловић Бабић, ванредни професор
Филозофског факултета Универзитета у Београду
___________________________________________
Др Слободанка Антић, доцент Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета
у Београду
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