Декану Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
(Свака рубрика мора бити попуњена)
(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)

I
1.
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ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Одлука декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу, бр. 01-5018, од 13.04.2017.
Датум и место објављивања конкурса:
Одлука декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу, бр. 01-5018, од 13.04.2017.
Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
1 сарадник за ужу научну област Клиничка психологија
Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у
звање и установа у којој је члан комисије запослен:
1. проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу (изабрана 29.12.2016.) – председница Комисије;
2. проф. др Дарко Хинић, ванредни професор за ужу научну област Психологија Природно-математичког и
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (изабран 11.06.2014.) - члан;
3. доц. др Милица Боровчанин, доцент за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу (изабрана 22.02.2016.) - члан.
Пријављени кандидати:
Горана Ракић-Бајић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Име, име једног родитеља и презиме:
Горана, Никола, Ракић-Бајић
2. Датум и место рођења:
25.10.1975. године, Нови Сад
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
1994-2003. године, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, одсек Психологија, просечна оцена 8,29, звање
дипломирани психолог.
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2011. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, одсек Психологија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Доктор психолошких наука
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
„Психолошко благостање: провера реалности конструкта у оквиру мултидимензионог модела Carol Ryff“, пријављена
24.06.2011. одбрањена 05.09.2016. године, доктор психолошких наука
8. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена
током студија, научна област и стечени академски назив:
2003-2010. године, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, одсек Психологија, просечна оцена 9,88, научна
област Психологија, магистар психолошких наука
9. Наслов магистарске тезе:
„Утицај слике о себи и стратегија превладавања стреса на психолошко благостање “
10. Педагошко искуство:
- 2008–2012. сарадник у настави на Департману за психологију на Државном универзитету у Новом Пазару
ангажована на предметима: Психометрија, Игра и развој, Принципи психолошких тестирања, Основи клиничке
психологије, Основи психотерапије и саветовања, Психологија особа са инвалидитетом, Динамика партнерских односа;
- 2012–2015. асистент на Департману за психологију на Државном универзитету у Новом Пазару
ангажована на предметима: Психометрија, Игра и развој, Принципи психолошких тестирања, Основи клиничке
психологије, Основи психотерапије и саветовања, Динамика партнерских односа.
1.

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1.

Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број): стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 2
1. Rakić-Bajić, G., Hedrih, V. Prekomjerna upotreba interneta, zadovoljstvo životom i osobine ličnosti. Suvremena psihologija
2012; 15 (1): 119-131.
M23 IF 0.120 (2012)
2. Fazlagić, A., Rakić–Bajić, G. Percipirana akademska kontrola i radna memorija kod studenata. Teme 2014; 2: 673-686. M24

2.

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број): стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду
1. Fazlagić, A., Rakić–Bajić, G. Stav studenata prema psihoterapiji. PONS Medicinski časopis 2011; 8 (2): 48-52. часопис
није категорисан
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Др Горана Ракић-Бајић је дипломирала 2003. године на Филозофском факултету Универзитет у Новом Саду, одсек за
Психологију. Магистрирала је 2010. године на Филозофском факултету Универзитет у Новом Саду, одсек за Психологију.
Докторску дисертацију је одбранила 2016. године на Филозофском факултету Универзитет у Новом Саду, одсек за
Психологију и стекла звање доктор психолошких наука. Радила је у високом образовању од 2008. године на Департману за
психологију Државног универзитета у Новом Пазару, најпре као сарадник у настави до 2012. године, а онда као асистент за
ужу научну област Психологија.
У досадашњем раду показала је смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза, као и коректан
однос са колегама и студентима о чему говоре и оцене студената за педагошки рад сарадника.
До сада је као аутор/коаутор објавила:
 1 рад у реферисаним часописима са SCI листе из категорије М23, први аутор;
 1 рад у часопису из категорије М24, коаутор;
 2 поглавља у уџбенику;
 17 саопштења на међународним и домаћим научно стручним скуповима.
Др Горана Ракић-Бајић је едукована из области трансакционе психотерапије, завршила је напредни курс за гешталт
психотерапеута и базични семинар из бихејвиоралне, когнитивне и рационално–емотивне психотерапије. Такође је
едукована у области основа психолошког саветовања, ненасилне комуникације по Розенберговом моделу, рада на СОС
телефону, рада са жртвама трговине људима и превенцију насиља над децом.
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V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
На конкурс за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Клиничка психологија пријавила се једна
кандидаткиња, др Горана Ракић-Бајић.
Кандидаткиња др Горана Ракић-Бајић испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави прописане:
1.
2.
3.

Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручно, академско и научно звање
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, јер:



Има научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на Филозофском факултету Универзитета у
Новом Саду;
Публиковала је 1 рад категорије М23 као први аутор;
Публиковала је 1 рад категорије М24 као коаутор;
Има више саопштења на међународним и националним конференцијама;
Има дугогодишње педагошко искуство и позитивне оцене педагошког рада студената.






НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање.
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VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, као и педагошке способности
пријављене кандидаткиње, др Горане Ракић-Бајић.
Комисија закључује да је др Горана Ракић-Бајић од последњег избора постигла предвиђене услове Закона о високом
образовању, Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, који су прописани за избор у звање сарадника у настави.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да потврди предлог за избор др
Горане Ракић-Бајић у звање сарадника у настави за ужу научну област Клиничка психологија.
У Крагујевцу,
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
проф. др Драгана Игњатовић Ристић
Редовни професор за ужу научну област Психијатрија
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник
_________________________________________________________

проф. др Дарко Хинић
Ванредни професор за ужу научну област Психологија
Природно-математичког и Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, члан
_________________________________________________________

доц. др Милица Боровчанин
Доцент за ужу научну област Психијатрија
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
___________________________________________________

НАПОМЕНА:
Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да
унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
САРАДНИК У НАСТАВИ (ПРВИ ИЗБОР)

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Обавезни
услови

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

Остварено

Испуњава услов

Основне 8,28
Магистарске 9,88

Да

Доктор
психолошких
наука

Да

М23-1
М24-1

Да

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Oбавезни услов

1 рад категорије М52

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР

ДА 

НЕ 
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