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На седници одржаној 15. новембра 2018. године, Наставно-научно веће Филозофског 

факултета донело је одлуку да се покрене поступак за избор Милице Поповић 

Стијачић у звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК.  

Комисија која је формирана на истој седници, прегледала је документацију, 

размотрила статус кандидаткиње, као и њен досадашњи рад и на основу тога подноси 

следећи извештај. 

 

Основни биографски подаци и претходно школовање 

Милица Поповић Стијачић рођена је 27. јануара 1983. године, у Новом Саду. 

Основне студије психологије, на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 

уписала је 2005. године, а завршила 2009. године, са просечном оценом 9.7, одбранивши 

дипломски рад под називом „Успешност репродукције у зависности од броја чулних 

модалитета којима је могуће искусити појам“. Исте године, на истом факултету уписала 

је мастер студије психологије, које је завршила 2010. године, са просечном оценом 9.5, 

уз одбрану мастер рада под називом „Испитивање утицаја броја чула којима је  могуће 

искусити појам у парадигми асоцијативног учења парова речи“. Након тога, на 

Универзитетском центру за примењену статистику уписала је мастер студије из 



примењене статистике, које је завршила 2015. године са просечном оценом 9.0, 

одбранивши мастер рад под називом „Анализа тачности у меморијским задацима: 

поређење статистичких стратегија“. У јесен 2015. године, кандидаткиња је уписала 

академске докторске студије психологије на Филозофском факултету у Новом Саду. До 

сада је успешно савладала предвиђене обавезе (просек оцена: 9.89) и тренутно се налази 

у статусу студента треће године академских докторских студија психологије. 

 

Научно-истраживачки рад 

Кандидаткиња се укључила у научно-истраживачки рад веома рано током својих 

студија. До сада је објавила три чланка у научним часописима (од тога један М23, један 

М24), као и једно поглавље у зборнику националног значаја. У два чланка, кандидаткиња 

је први аутор. Резултате својих истраживања излагала је на бројним конференцијама 

(укупно 15), од чега  пет међународних. У раду кандидаткиње примећује се формирано 

и доследно интересовање за јасно дефинисану линију истраживања, премда 

кандидаткиња испољава и задовољавајући степен ширине у интересовањима. Поред тога 

што је теоријски релевантна, тема којом се кандидаткиња бави веома је актуелна у 

међународној стручној јавности. Додатно, начин на који се она том темом бави 

представља приступ који је у својим почецима био изузетно оригиналан, а у последње 

две године  постаје све присутнији. 

 

Остало 

Током школовања кандидаткиња је у неколико наврата понела угледне награде 

Универзитета у Новом Саду (2007-2009 – Универзитетска награда за ефикасно 

студирање; 2012 – Универзитетска награда за научни и професионални рад студента). 

Поред тога, била је стипендиста Фонда за стипендирање талентованих студената и 

младих научника и уметника Универзитета у Новом Саду (2008) и Фонда за младе 

таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије (2009). Поседује познавање 

енглеског и италијанског језика, као и вештине у бројним програмским пакетима који се 

користе у припреми и извођењу истраживања, као и у анализи и презентацији резултата. 

Поред тога, ангажована је и у организацији лабораторијских активности у Лабораторији 

за експерименталну психологију, на Филозофском факултету у Новом Саду. 



 

Закључак и предлог одлуке 

На основу свега наведеног, комисија је донела закључак да кандидаткиња 

Милица Поповић Стијачић испуњава све предвиђене услове за избор у звање 

истраживач приправник. Завршила је претходни степен академских студија (чак два 

пута: психологија и примењена статистика), на претходном нивоу студија постигла је 

висок просек (9.5) и тренутно је у статусу студента докторских студија. 

Имајући све ово у виду, предлажемо да Милица Поповић Стијачић буде изабрана 

у звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК. 
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