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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Изборно веће Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, на седници 

одржаној 26. октобра 2017. године, именовало је Комисију за писање реферата о 

пријављеним кандидатима за избор асистента за ужу научну област Социјална 

политика, у следећем саставу: проф. др Мира Лакићевић, проф. др Драгослав Кочовић 

и проф. др Ана Гавриловић. 

 

Пошто је прегледала конкурсни материјал и установила да садржи сву неопходну 

документацију, а у складу са Законом о универзитету и Статутом Факултета 

политичких наука, Комисија подноси следећи:  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА ИЗБОР АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

 

I – О конкурсу 

 

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписао је конкурс за избор 

једног асистента, са пуним радним временом, за ужу научну област Социјална 

политика. Оглас је објављен у публикацији Националне службе за запошљавање 

„Послови“ (бр. 752) од 22. новембра 2017. године. Конкурсом су прописани следећи 

услови за пријављивање кандидата: 

- кандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри наука са 

прихваћеном темом докторске дисертације;  

- да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом 

најмање осам (8,00); 

- да имају смисао за наставни рад; 

- да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник 

РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – 
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аутентично тумачење, 68/15. и 87/16.), Статутом и Правилником о начину и поступку 

стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – 

Факултета политичких наука. 

 

У објављеном конкурсу истакнуто је да се приликом избора кандидата у обзир 

узимају: већа просечна оцена у току студирања, а посебно из уже научне области за 

коју се кандидат бира; време трајања студија; мотивисаност за рад у настави; познавање 

светских језика. 

 

Наглашено је да пријава на конкурс мора бити благовремена, поднета у року од 15 

дана од дана објављивања огласа, са приложеном потпуном конкурсном 

документацијом кандидата коју чине следећи документи и материјали: биографија; 

оверен препис дипломе стечене у земљи или решење о признавању стране 

високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми; потврда о уписаним 

докторским студијама или одлука универзитета о прихваћеној теми докторске 

дисертације; уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија; доказ о 

познавању светских језика; списак објављених радова и радови; очитана/копија личне 

карте кандидата; својеручно потписана изјава о изворности која је доступна у 

електронском облику на интернет линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. 

 

II – О поднетим пријавама на конкурс 

 

Након истека рока за подношење пријава кандидата,  Комисија је констатовала да се 

на конкурс у предвиђеном конкурсном року пријавила једна кандидаткиња: Сузана 

Михајловић Бабић, мастер политиколог за социјалну политику, студенткиња 

докторских академских студија Социјалне политике и социјалног рада и асистенткиња 

на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука. Прегледом конкурсне 

документације коју је кандидаткиња поднела, Комисија је закључила да је пријава 

кандидаткиње Сузане Михајловић Бабић благовремено достављена и у потпуности 

поднета у складу са условима утврђеним Законом о високом образовању и Статутом 

Универзитета у Београду - Факултета политичких наука, односно, у складу са условима 

конкурса. 
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III – О кандидату који је поднео пријаву на конкурс 

 

1. Биографски подаци 

 

Сузана Михајловић Бабић рођена је 31. 08. 1989. године у Јагодини. На Факултету 

политичких наука, смер: Социјална политика и социјални рад, дипломирала је 2012. 

године, са просечном оценом 9,33. Из дисциплина социјалне политике на основним 

студијама показала је следећи успех: Социјална политика 9 (девет), Социјална 

политика Европске уније 10 (десет), Упоредна социјална политика 8 (осам), Социјални 

развој 10 (десет), Системи социјалне сигурности 10 (десет), Доктрине социјалне 

политике 10 (десет), Међународна социјална политика 10 (десет), просечна оцена из 

ових дисциплина је 9,57. 

 

На мастер академским студијама Социјална политика, које је уписала октобра 2012. 

године на Факултету политичких наука, кандидаткиња је мастерирала 2014. године 

одбранивши тезу под насловом „Отворени метод координације у социјалној политици 

Европске уније“. Након успешно завршених мастер студија са просечном оценом 9,75, 

кандидаткиња уписује 2014/15. школске године докторске студије политикологије – 

социјалне политике и социјалног рада, на којима је тренутно студент четврте године 

студија. 

 

У звање асистенткиње на Факултету политичких наука изабрана је фебруара 2015. 

године, од када је ангажована на извођењу вежби на предметима Социјална политика 

Србије, Доктрине социјалне политике и Савремени социјални проблеми. Поред ових 

предмета, кандидаткиња је ангажована и на извођењу вежби на предметима Системи 

социјалне сигурности и Социјална политика Европске уније, уз ангажовање на 

реализацији предмета Академске вештине у току 2015/16. школске године. Обављала је 

функцију секретара Одељења за социјалну политику и социјални рад од марта 2015. 

године до марта 2017. године. 

 

Од страних језика служи се енглеским језиком. 

 

 

 



4 

 

2. Достављени научни радови 

 

2.1 Радови узети у обзир приликом избора у звање асистента 2015. године 

 

Рад у часопису националног значаја (М52) 

1. Михајловић Сузана, „Развој хранитељства у Србији – трансформација 

законодавства и унапређење праксе“, Социјална мисао, бр. 82, Београд: Чигоја 

штампа, 2014, стр. 81-93. 

 

Рад у научном часопису (M53) 

1. Михајловић Бабић Сузана, „Реформе пензијских система у Европској унији – 

примена Отвореног метода координације“, Социјална политика, Но.3/2014, Београд: 

Институт за политичке студије, 2014, стр. 29-49. 

 

Радови у некатегорисаним зборницима радова 

1. Михајловић Сузана, “Оствареним циљевима до политичке интеграције”, У: “Европа 

2020 – Изазови који очекују Србију”, Вршац: Центар за развој међународне сарадње, 

2011, стр. 89-94. 

2. Михајловић Сузана, „Перспективе регионалног развоја у Србији – социјална 

димензија новог концепта”, Студентски Годишњак 2012, Београд: Факултет 

политичких наука, 2012, стр. 73-85. 

 

Прикази књига 

1. Михајловић Сузана, Приказ књиге „Географије глобализације“, Годишњак 

Факултета политичких наука, Београд: Факултет политичких наука, 2013, 236-239.  

2. Михајловић Сузана, Приказ књиге „Социјална политика: теорија и пракса“, 

Годишњак Факултета политичких наука, Београд: Факултет политичких наука, 

2014, стр. 154-156. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.2 Радови објављени од 2015. године од избора у звање асистента 

 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (М24) 

1.  Михајловић Бабић Сузана, „Трендови редистрибуције благостања у европским 

државама благостања“, Српска политичка мисао, број 1/2017, година XXIV, Вол. 55, 

2017, стр. 141-156. 

 

Радови у водећим часописима националног значаја (М51) 

1. Михајловић Бабић Сузана, „Комунитарна политика запослености Европске уније – 

примена Отвореног метода координације“, Годишњак Факултета политичких наука, 

број 13, година IX, Београд: Факултет политичких наука, 2015, стр. 239-256. 

2. Михајловић Бабић Сузана, „Подршка минималном дохотку у Србији: адекватност 

новчане социјалне помоћи“, Годишњак Факултета политичких наука, број 14, година X, 

Београд: Факултет политичких наука, 2015, стр. 167-183. 

3. Михајловић Бабић Сузана, „Антипотчињавајућа пракса у остваривању права на 

новчану социјалну помоћ – препреке и могућности“, Годишњак Факултета политичких 

наука, број 17, година X, Београд: Факултет политичких наука, 2017, стр. 151-170.  

 

Рад у часопису националног значаја (М52) 

1. Михајловић Бабић Сузана и Милена Деспотовић, „Приступ особа са инвалидитетом 

високом образовању на Универзитету у Београду“, Социјална мисао, година XXIII, број 

91, Београд: Чигоја штампа, 2016, стр. 89-106. 

 

Радови у научном часопису (M53) 

1. Михајловић Бабић Сузана, „Изградња европског социјалног модела – координација 

националних социјалних политика у Европској унији“, Синтезис, година VII, број 1, 

Београд: Центар за хуманистичке студије „Синтезис“, 2015, стр. 91-112. 

2. Михајловић Бабић Сузана, „Социјална агенда Европске уније – примена Отвореног 

метода координације у политици социјалне укључености“, Социјална политика, 

Но.1/2016, Београд: Институт за политичке студије, 2016, стр. 99-120. 

 

Приказ конференције 

1.  Михајловић Бабић Сузана и Ивана Антонијевић, Приказ конференције „Унапређење 

факултетског образовања у областима креирања социјалне политике и пружања 
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социјалних услуга“, Годишњак Факултета политичких наука, број 17, година X, 

Београд: Факултет политичких наука, 2017, стр. 189-191. 

 

2.3 Приказ објављених радова 

 

На основу оствареног увида у приложене радове које је кандидаткиња објавила, 

Комисија се одлучила за анализу оних радова који су објављени у часописима са вишом 

категоризацијом (М24 и М51), као и једног рада у коме је спроведено емпиријско 

истраживање, који препоручују кандидаткињу за позицију асистента. 

 

1. Михајловић Бабић Сузана, „Трендови редистрибуције благостања у европским 

државама благостања“, Српска политичка мисао, број 1/2017, година XXIV, Вол. 

55, стр. 141-156. 

 

Преиспитујући утицај економске кризе у Европи на карактер и садржај 

редистрибутивне политике у европским државама, кандидаткиња у раду разматра 

редистрибутивну функцију у различитим социјалним моделима у Европи у савременом 

контексту. Редистрибуцију благостања разматра кроз издвајања на социјалну 

сигурност, области у оквиру социјалних система ка којима су усмерена ова издвајања и 

носиоце социјалних трошкова. На основама Еспинг-Андерсенове типологије држава 

благостања, анализира комплементарност или одступања у спровођеним програмима и 

мерама у односу на припадност држава одређеном социјалном моделу, користећи 

новије приступе у разматрању социјалних бенефиција у Европској унији – према типу и 

функцијама социјалних бенефиција. Долази до закључака о основним реформским 

правцима у домену социјалног осигурања и домену социјалне заштите у државама 

Европе, уз посебан осврт на програме за различите категорије популације који 

представљају дисконтинуитет у односу на праксе држава благостања из ранијег 

периода. Ове дисконтинуитете у пракси објашњава фокусирањем програма социјалне 

политике ка укључивању у тржиште рада што за последицу има сличне реактивне 

стратегије држава у Европи на економску кризу. Интересовање кандидаткиње за 

поновно разматрање идеалтипских концепата у социјалној политици у савременом 

контексту представља значајан допринос истраживањима у социјалној политици о 

праћењу и евалуирању националних програма и мера историјски и компаративно. 
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2. Михајловић Бабић Сузана, „Комунитарна политика запослености Европске 

уније – примена Отвореног метода координације“, Годишњак Факултета 

политичких наука, број 13, година IX, Београд: Факултет политичких наука, 

2015, стр. 239-256. 

 

У овом чланку је у посебном фокусу примена Отвореног метода координације у 

заједничкој европској политици запошљавања од почетка његове примене, пратећи 

квантитативне и квалитативне димензије напретка на тржишту рада у државама 

чланицама Европске уније. Процењујући исходе примене Отвореног метода 

координације, ауторка закључује да је он унапредио перформансе држава чланица, 

нарочито код раста опште запослености, смањивања јаза имеђу запослености жена и 

мушкараца, преоријентација из пасивних ка активним мерама на тржишту рада, упркос 

негативним ефектима економске кризе 2008. године. Указује и на утицај 

специфичности националних система социјалне сигурности на ефекте примене 

Отвореног метода координације, као и на препреке у његовој примени које произлазе из 

институционалног и правног основа политике запошљавања Европске уније. 

 

3. Михајловић Бабић Сузана, „Подршка минималном дохотку у Србији: 

адекватност новчане социјалне помоћи“, Годишњак Факултета политичких 

наука, број 14, година X, Београд: Факултет политичких наука, 2015, стр. 167-

183. 

 

У овом изворном научном чланку, кандидаткиња представља међу првима у 

националним оквирима подршку минималном дохотку у Републици Србији. Она 

операционализује један од критеријума ефективности програма подршке минималном 

дохотку – адекватност, покушавајући да утврди ниво адекватности подршке 

минималном дохотку у Републици Србији у односу на национално-специфичне 

индикаторе. Као национални програм подршке минималном дохотку разматра новчану 

социјалну помоћ и закључује да овај програм не задовољава критеријум обухватности и 

адекватности пружене помоћи популацији сиромашних. 
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4. Михајловић Бабић Сузана, „Антипотчињавајућа пракса у остваривању права на 

новчану социјалну помоћ – препреке и могућности“, Годишњак Факултета 

политичких наука, број 17, година X, Београд: Факултет политичких наука, 

2017, стр. 151-170. 

 

Рад систематизује системске и институционалне препреке у остваривању права на 

новчану социјалну помоћ у Републици Србији, са посебним фокусом на праксу рада са 

сиромашнима у центрима за социјални рад као основним социјалним службама које 

раде са сиромашном популацијом. Кандидаткиња најпре доводи у везу концепте 

антипотчињавајуће праксе и сиромаштва, потом разматра антипотчињавајуће и 

традиционалне принципе рада социјалних служби за сиромашне како би потврдила 

хипотезу о присуству потчињавајућег карактера социјалне службе у раду са 

корисницима у Републици Србији. Потчињавајући карактер разматра на два нивоа: на 

нивоу правила и процедура у остваривању права на новчану социјалну помоћ, као и на 

нивоу деловања стручних радника у раду са сиромашнима. Закључује да је у свим 

фазама процеса остваривања права доминантан бирократски приступ у решавању 

захтева потенцијалних корисника, док дискрециони елементи процене остварености 

услова од стране стручних радника за приступ праву одржавају опресивну праксу у 

центрима за социјални рад. У раду се износе и конструктивне препоруке за унапређење 

механизма за остваривање права на новчану социјалну помоћ у Републици Србији. 

 

5.  Михајловић Бабић Сузана и Милена Деспотовић, „Приступ особа са 

инвалидитетом високом образовању на Универзитету у Београду“, Социјална 

мисао, година XXIII, број 91, Београд: Чигоја штампа, 2016, стр. 89-106. 

 

У овом коауторском раду преиспитују се препреке са којима се особе са 

инвалидитетом сусрећу у приступу високом образовању на Београдском универзитету. 

Рад је конципиран тако да су на почетку приказани релевантни правни документи који 

представљају основ за пружање подршке особама са инвалидитетом у високом 

образовању у Републици Србији, а потом су анализом садржаја докумената размотрене 

препреке проучавајући садржај општих аката факултета. Посебно конструисани 

упитници за ово истраживање су упућени факултетима Београдског универзитета. 

Преиспитани су постојање и садржај подршке особама са инвалидитетом у току 

уписног процеса, праћења наставе, полагања испита и додатне подршке која проширује 



9 

 

права студената са инвалидитетом. Истраживање је указало на многобројне препреке, 

нарочито оне које се тичу препрека у физичкој средини за приступ високошколским 

установама, доступности информација и материјала за упис и полагање испита, као и 

недовољно развијену потпору студентима на нивоу факултета путем ослобађања ових 

студената одређених трошкова, постојања службе за подршку или планирањем и 

реализовањем посебних програма против дискрминације и ка потпуној инклузији ових 

студената. 

 

3. Учешће у истраживачким пројектима 

 

1. Октобар 2015. – Септембар 2016, УНИЦЕФ и Факултет политичких наука, "Праћење 

исхода услуга у заједници за угрожене породице и децу у сукобу са законом". 

2. 2014,  Пројекат Темпус IV програм Европске уније, "Унапређење факултетског 

образовања у областима креирања социјалне политике и пружања социјалних услуга". 

3. Октобар 2012. - Мај 2013, Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ),  

Министарство просвете и науке Републике Србије, Министарство омладине и спорта 

Републике Србије, "Професионална оријентацију на прелазу у средњу школу". 

4. Март 2012. - Мај 2012, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 

УНИЦЕФ и Европска унија, истраживање "Праћење узрока, процеса доношења одлука 

и исхода за децу у систему социјалне заштите" у оквиру пројекта „Развој услуга у 

заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице”. 

 

4. Учешће на научним конференцијама са међународним учешћем 

 

Кандидаткиња је излагала радове на научним скуповима са међународним учешћем, 

при чему су саопштења објављена у изводу у пратећим публикацијама са конференција. 

 

1. Михајловић Бабић Сузана и Милена Деспотовић, “Приступ особа са инвалидитетом 

високом образовању на Универзитету у Београду”, конференција “Актуелности у 

едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Ресурсни центар за 

специјалну едукацију, 24-25.10.2015. године, Београд, Република Србија. 

2. Михајловић Бабић Сузана, "Trends of welfare redistribution in the European welfare 

states", conference "Social Justice: New Perspectives, New Horizons", Institute for 
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Philosophy and Social Theory in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, 4-6 May 2016, 

Belgrade, Republic of Serbia. 

3. Михајловић Бабић Сузана, “Изазови у приступу социјалним бенефицијама у Европи: 

феномен non-take-up-а”, конференција “Савремени изазови и перспективе друштвених 

и хуманистичких студија”, Универзитет у Тузли – Филозофски факултет, 07.04.2017, 

Тузла, Босна и Херцеговина. 

4. Михајловић Бабић Сузана, “The economic thought influence on the social policy 

development in the 19
th

 century in Serbia”, conference “Workshop on Economic History, 

Growth and Development in Central and Eastern Europe”, European Historical Economic 

Society, University of Bucharest and Bucharest University of Economic Studies, 19-20 May 

2017, Bucharest, Romania. 

5. Јелић Милица и Сузана Михајловић Бабић, „Улога цивилног сектора у развоју услуга 

за особе са инвалидитетом у Републици Србији”, конференција “Актуелности у 

едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Ресурсни центар за 

специјалну едукацију, 19-21. мај 2017. године, Ваљево, Република Србија. 

6. Михајловић Бабић Сузана, „Социјална права у Европи након економске кризе – 

неолиберализација програма социјалне заштите?”, конференција “Демократски отпори 

нормализацији ауторитаризма у Европи – наслеђе, идеје и облици деловања”, 

Удружење за политичке науке Србије, 23-24. септембар 2017. године, Београд, 

Република Србија. 

 

5. Награде и признања 

 

1. Награда за есеј: “Значај Народне скупштине Србије у процесу европских 

интеграција”, национално такмичење “Учимо са Европом” у организацији Народне 

скупштине Републике Србије, Министарства просвете, Привредне коморе Србије и 

Делегације Европске уније у Србији, Октобар 2010. године. 

2. Награда за социјални активизам, Европски покрет у Србији и Амбасада Федералне 

Републике Немачке, Октобар 2011. године. 

3. Конкурс “Европа 2020 – Изазови који очекују Србију”, Центар за развој међународне 

сарадње, 2011. године. 

4. Награда за улазак у ужи избор на конкурсу “Др Зоран Ђинђић” за најбољи 

дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из 

филозофских и социолошких наука за 2014.  годину у Републици Србији. 



11 

 

6. Педагошко искуство 

 

У току основних и мастер студија кандидаткиња је стекла знања и вештине које јој 

развијају способности за наставно-педагошки рад. Кандидаткиња је била ангажована на 

основним студијама као студент-сарадник (дежурства на колоквијумима, помоћ на 

вежбама) на предмету Историја политичких теорија. На мастер студијама је била 

ангажована у својству сарадника-демонстратора на предметима из области социјалне 

политике две године за редом. Школске 2012/13. године учествовала је у извођењу 

вежби на предметима: Упоредна социјална политика, Социјални рад у образовању и 

здравству, Социјални рад са старима, Системи социјалне сигурности и Социјална 

политика Европске уније. Школске 2013/14. била је сарадник-демонстратор за 

предмете: Социјални рад са старима, Системи социјалне сигурности, Социјална 

политика Европске уније и Социјални рад са мигрантима. Од стицања звања асистента 

2015. године ангажована је на предметима Социјална политика Србије, Доктрине 

социјалне политике и Савремени социјални проблеми. Поред ових предмета, 

канидаткиња је ангажована и на извођењу вежби на предметима Системи социјалне 

сигурности и Социјална политика Европске уније, уз ангажовање на реализацији 

предмета Академске вештине у току 2015/16. школске године. 

 

За школску 2015/16. годину студенти на Доктринама социјалне политике (108 

студената), студенти на Социјалној политици Србије (121 студент) и студенти на 

предмету Социјална политика Европске уније (89 студената) високо су вредновали 

педагошки рад кандидаткиње (Табела 1). У школској 2016/17. години резултати анкета 

су показали укупну просечну оцену 4,58 за ангажовање на предмету Социјална 

политика Србије (учествовало је 83 студената), просечну оцену 4,79 на предмету 

Доктрине социјалне политике (учествовало је 86 студената) и просечну оцену 4,62 на 

предмету Социјална политика Европске уније (учествовало је 70 студената). 
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Табела 1. Резултати анкете о вредновању сарадника за школску 2015/16. годину 

 

 

Р. бр. 

 

Тврдња 

Предмети 

Социјална 

политика 

Србије 

Доктрине 

социјалне 

политике 

Социјална 

политика 

Европске уније 

1. а) Да ли се настава редовно одржава: 

вежбе 

4.79 4.67 4.76 

1. б) Да ли се настава редовно одржава: 

консултације 

4.79 4.68 4.76 

2. Разумљивост и начин излагања 

материје предвиђене предметом 

4.69 4.63 4.72 

3. Подстицање студената на активност, 

критичко размишљање и 

креативност 

4.70 4,63 4.62 

4. Вежбе сарадника помажу студенту 

да лакше савлада материју 

предвиђену предметом 

4.69 4.60 4.59 

5. Сарадник даје корисне информације 

за будући рад студената 

4.74 4.66 4.73 

6. Сарадник одговара на питања и води 

рачуна о студентским коментарима 

4.80 4.71 4.72 

7. Професионалност и етичност 

сарадника у комуникацији са 

студентима 

4.82 4.74 4.74 

8. Објективност и непристрасност у 

оцени знања студената 

4.75 4.73 4.78 

9. Општи утисак 4.77 4.70 4.71 

 Укупна просечна оцена: 4.75 4.67 4.71 

 

Кандидаткиња је од избора у звање асистенткиње била чланица комисија за израду 

завршног рада на мастер академским студијама на више од 10 одбрањених мастер 

радова и исто толико дипломских радова. 
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Закључак и предлог Комисије 

 

Након оствареног увида у документацију коју је кандидаткиња Сузана Михајловић 

Бабић доставила уз пријаву на конкурс, Комисија је констатовала да кандидаткиња 

испуњава све формалне услове предвиђене Законом о Универзитету, Статутом 

Универзитета и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање асистента. 

 

Научноистраживачки рад кандидаткиње Комисија је оценила као континуиран и 

релевантан за ужу научну област за коју се асистент бира. Прегледом и анализом 

објављених радова препознате су уже области интересовања кандидаткиње које се 

везују за анализу исхода програма и мера социјалне политике на националном, као и на 

наднационалном нивоу. Значајан број објављених радова у релевантним научним 

часописима, нарочито од како је први пут изабрана у звање асистента, показују да се 

ради о кандидаткињи која унапређује квалитет свог научног рада. Значајно 

истраживачко искуство кандидаткиња је стекла учешћем на програмима међународних 

и националних хуманитарних организација, као и учешћем на истраживачким 

пројектима. Од претходног избора у звање асистента, учествовала је на више научних 

конференција са међународним учешћем. Изузетан успех остварила је и током студија, 

о чему сведоче и просечне оцене са свих нивоа студија: основне студије завршила је са 

просечном оценом 9,33, мастер студије је завршила са просечном оценом 9,75, док је 

просечна оцена на докторским студијама до сада 10. 

 

Наставни рад кандидаткиња је демонстрирала током свог шестогодишњег рада са 

студентима смера за Социјалну политику и социјални рад на Факултету политичких 

наука, најпре у својству сарадника – демонстратора за ужу научну област Социјална 

политика, а од 2015. године и у својству асистента за ову ужу научну област. 

Педагошки рад кандидаткиње одликује компетентност, одговорност и успешна сарадња 

са наставницима, сарадницима и студентима у протеклом периоду. 

 

Полазећи од наведених резултата на научном и педагошком пољу, као и тога да је 

кандидаткиња испунила све неопходне услове прописане Законом о високом 

образовању, Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа сарадника Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, 

Комисија једногласно предлаже Изборном већу Универзитета у Београду – Факултета 
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политичких наука да донесе одлуку да се Сузана Михајловић Бабић изабере у звање 

асистента са пуним радним временом на одређено време од три године за ужу научну 

област Социјална политика. 

 

У Београду, 27. децембра 2017. године  

 

КОМИСИЈА  

 

 

_________________________________________  

Проф. др Мира Лакићевић,  

редовни професор,  

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

 

  

_________________________________________  

Проф. др Драгослав Кочовић, 

редовни професор, 

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука  

 

 

________________________________________  

Проф. др Ана Гавриловић, 

редовни професор у пензији, 

Универзитет у Бањалуци – Факултет политичких наука 


