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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕД. ПРОФ. ДР МИРЕ ЛАКИЋЕВИЋ 

(за период од 2017- 2022.године) 

 

Биографски подаци 

Проф. др Мира Лакићевић рођена је 18.10.1952.године у Београду, где је завршила 

основну, средњу школу и Факултет политичких наука у Београду, јуна 1975.године. 

Магистрирала је 1978. године на смеру Социјална политика и социјални развој ФПН у 

Београду, научна област социјална политика, а докторирала 1989. на тему Социолошки 

аспекти социјалне угрожености. Изабрана у звање редовног професора априла 1999. 

године на истом Факултету. Први радни однос засновала је у Институту за социјалну 

политику Републике Србије, где је радила 13 година на пословима истраживача и члана 

стручног тима за стручни надзор и стручну помоћ установама социјалне заштите. Од 

априла 1978.године засновала радни однос на Факултету политичких наука у Беогрду у 

својству доцента на предмету Социјални развој и планирање.  

 

1. Научни доприност 

У претходних 5 година проф. Мира Лакићевић објавила је два рада у коауторству: 

− Анита Бургунд- Исаков, Мира Лакићевић. Еманципација младих са 

алтернативног старања- изазови и шансе. Годишњак 2018 УБ Факултета 

политичких наука, Београд, Година XII, Број 19, јун 2018 , ISSN 1820-

6700 М51 

− Пантелић, М., Бабић, С. М., & Лакићевић, М. Редефинисање савремене 

социјалне политике–заокрет ка концепту социјалног улагања Социjалне 

студије, Универзитет у Сарајеву, Факултет политичких наука, БиХ, 2018., 

година прва, ИССН 2637-2061  

Током протеклих 47 година радног и професионалног ангажовања проф. Лакићевић 

је дала значајан научни допринос развоју научне области социјалне политике у Републици 

Србији, што је препознао и Сенат БУ када је дозволио професорки да се продужи њен 

ангжман на Факултету политичких наука за период док не напуни 70 година живота (до 

шк. 2023.г). 
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2.  Научна делатност 

На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука ангажована професорка 

Лакићевић је ангажована на сва три нивоа студија на смеру Социјална политика и 

социјални рад. На Основним студијама изводи наставу из пет наставно-научних 

дисциплина:  

− Социјални развој, 

− Планирање социјалног развоја, 

− Социјални рад у инклузији особа са инвалидитетом, 

− Социјални рад у предузећу; 

− Методе и технике социјалног рада 2  

На Мастер академским студијама изводи наставу на предмету Истраживање у 

социјалној политици и социјалном раду; и на Докторским академским студијама учествује 

у извођењу наставе на предмету Квалитативна и квантитативна социјална истраживања. 

  

Оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама 

 

Наставна дисциплина на ОАС:  

Социјални развој: Шк.2016/17, број студената 56, просечна оцена 4,58 

Планирање социјалног развоја: Шк.2016/17, број студената 78, просечна оцена 4,46 

Социјални рад у инклузији особа са инвалидитетом: просечна оцена од 4,77 до 5.00 

Социјални рад у привреди: просечна оцена од 4,50 до 5.00 

 

Наставна дисциплина на МАС  

Истраживање у социјалној политици и социјалном раду: просечна оцена од 4,83 до 

5.00. 

 

3.  Ментортство у изради мастер радова 

Проф. Лакићевић је била ментор у претходном петогодишњем периоду у преко 20 

успешно урађених и одбрањених мастер радова. 
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4.  Учешће у пројектима 

Проф. Лакићевић учествовала је у реализацији дугогодишњег научно-

истраживачког пројекта под називом Политички идентитет Србије у глобалном и 

регионалном контексту, (пројекат МНТР број 179076). 

Напомена: због година живота Министарство за науку и технолошки развој Србије не 

дозвољава редовним професорима (узраста 65+) ангажовање на пројектима које оно 

финансира. 

 

5.  Стручно-професионални ангажман 

− Рецензент часописа ДХС - Друштвене и Хуманистичке студије Универзитета 

у Тузли, Федерација БиХ, 2017. год.; 

− Члан Међународног Савета часописа: Социјална политика и социјални рад, 

Факултета политичких наука у Сарајеву, Федерација БиХ, од 2018. године; 

− Рецензент студије аутора: Жегарац, Н. Евалуација услуга за породице са децом са 

сметњама у развоју - исходи пилотирања. Београд. 2017. Факултет политичких 

наука Универзитета у Београду, Центар за истраживања у социјалној политици и 

социјалном раду. ИСБН 978-86-6425-037-5  

− Рецензент универзитетског уџбеника аутора проф. др А. Југовића, проф.др А. 

Гавриловић. Основе социјалне политике, издавач УБ ФАСПЕР, Београд, 2020. 

ИСБН 978-86-6203-136-5 

− Рецензент универзитетског уџбеника аутора др Суаде Буљубашић и др Санеле 

Шадић.Социјални рад с дјецом и породицама у ризику, изд.Универзитет у 

Сарајеву, Факултет политичких наука, 2021. 

− Члан Савјетодавног одбора час. Социјалне студије, изд. Универзитет у Сарајеву, 

Факултет политичких наука; 

− Консултант у конципирању свих циклуса универзитетских студијских програма 

научне области социјалне политике и социјалног рада 2016. и 2017. год. по позиву 

Правног факултета у Тузли и Филозофског факултета у Источном Сарајеву, 

Федерација БиХ.  

 

У Београду, 21. август 2022.   Проф.др Мира Лакићевић 


