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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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e-mail vs.dejan.savicevic@gmail.com 
Телефон 069 /1777028 
Звање Професор струковних студија  
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом 
Висока школа струковних студија за васпитаче и 

пословне информатичаре Сирмијум 
Ужа научна односно уметничка област Методика физичког и здравственог васпитања 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2013 Висока школа струковних 

студија за васпитаче и 

пословне информатичаре 

Сирмијум 

Физичко и здравствено 

васпитање са методиком 

Докторат 2013 Факултет спорта и физичког 

васпитања 
Методика физичког 

васпитања и спорта са 
основама хумане локомоције 

Магистратура 2006 Факултет спорта и физичког 
васпитања 

Методика физичког 
васпитања 

Диплома 1996 Факултет физичке културе Методика физичког 

васпитања 
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 
 Назив предмета      Врста студија 

1. Физичко и здравствено васпитање I основне струковне 
2. Физичко и здравствено васпитање II основне струковне 
3. Стратегије моторичког учења у инклузивном 

образовању 
специјалистичке студије 

4. Дијагностика и рехабилитација моторичких 

способности деце са сметњама у развоју 
специјалистичке студије 
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