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Кратка стручна биографија
Др Дејан Савичевић је до сада објавио укупно 35 радова у националним часописима и
зборницима радова са међународних конференција као и два рада која су публикована
у часопису који је на Thomson Reuters СЦИ листи (М23). Учесник је у три пројекта
Покрајнског секретаријата за науку и технолошки развој (2013-2016) и
четворогодишњег међународног ТЕМПУС пројекта. Рецезент је два уџбеника, стручни
је сарадник у шест уџбеника и реализатор у два акредитована програма стручног
усавршавања васпитача од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања за
школску 2010/11 (каталошки број 424) и 2011/12 (каталошки број 433). Носилац је
IVSS међународне Лиценца Скијашког Савеза Србије, националне Б лиценце
Пливачког савеза Србије и међународне Б лиценце Фудбалског савеза Србије.
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