КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име
Презиме
Матични број
Година рођења
Место рођења
Држава
Звање
Титула
е-маил
Директни телефони
Телефони локали
Организациона
јединица
Област и ужа
специјалност (кључне
речи)

Јелена
Вучковски
1107974747017
1974.
Врање
Србија
доцент
Магистар хорског дириговања
vuckovskij@yahoo.com
0605331077
Учитељски факултет, Врање
Ужа уметничка област - Музичка култура, Вокалноинструментална настава, Хорско певање

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Основну и нижу музичку школу завршила у Врању; средњу
Кратка
стручна
музичку у Скопљу; 1993. уписала Факултет музичке уметности
биографија
у Скопљу и на истом дипломирала 1997.; магистрирала у
Скопљу на већ поменутом факултету 2007.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Р.бр. Година избора
1.
1998.
приправник
2.
3.
4.

2000.
2008.

aсистент-приправник
доцент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ДИПЛОМА
Година
1997.
Место
Скопље
Институција
Факултет музичке уметности, Универзитет ''Св. Кирил
и Методиј''
Наслов дипломског
Концерт
рада
Област
Музичка теорија и педагогија и хорско дириговање
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година
2007.
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Место
Институција

Скопље
Факултет музичке уметности, Универзитет ''Св. Кирил
и Методиј''
Наслов тезе
L. Cherubini, ''Requiem in c''
Област
Хорско дириговање
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
Место
Институција
Наслов дисертације
Област

ПРОДУКЦИЈА – РЕЗУЛТАТИ
МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
Истакнута монографија међународног значаја (М11)
Истакнута монографија међународног значаја –мора се бавити
тематиком која је од интереса за науку и представљати врхунски домет у
својој области. Таква оцена мора бити потврђена критичким приказом у
неком од часописа међународног значаја. Потребно је да таква
монографија садржи најмање 10 аутоцитата категорије М10 или М20).

Број

Монографија међународног значаја (М12)
Монографија међународног значаја - мора се бавити тематиком која је
од интереса за науку. Потребно је да таква монографија садржи најмање 7
аутоцитата категорија или М10 или М20.

Број

Истакнута монографија националног значаја (М41)
Истакнута монографија националног значаја – предлажу надлежни
МНО а прихвата МН. Изузетном се монографија националног значаја
проглашава пре свега на основу свога значајног научног доприноса, а
додатни критеријум вредновања може бити њена приступачност научној
јавности изван земље, тј. језик на којем је објављена. Потребно је да таква
монографија садржи најмање 7 аутоцитата у публикацијама категорија
М10 или М20 или М40 или М50.

Број

Монографија националног значаја (М42)
Монографија националног значаја – мора представљати допринос
науци. Потребно је да таква монографија садржи најмање 5 аутоцитата
категорија М10 или М20 или М40 или М50.

Број

Монографска библиографска публикација (М43)

Број
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Број
1
Уџбеници
*Доц. мр Весна Здравковић, доц. мр Јелена Вучковски, Ана Спасић-Стошић, (2011):
Зборник песама за музичку наставу, Приручник за студенте учитељских факултета, УФ у
Врању, ISBN 978-86-82695-84-4, COBISS.SR-ID 186738956

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЧАСОПИСИМА*
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском
зборнику водећег међународног значаја (М13)

Број

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском
зборнику међународног значаја (М14)

Број

Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику
водећег националног значаја, превод изворног текса у облику студије,
поглавља или чланка (М44)

Број

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног
значаја (М45)

Број

Рад у врхунском међународном часопису (М21)
Врхунски међународни часопис јесте научни часопис који је у својој
дисциплини сврстан међу првих 30% часописа у публикацијама ISI листа.

Број

Рад у истакнутом међународном часопису (М22)
Истакнути међународни часопис јесте научни часопис који је у својој
дисциплини области сврстан између првих 30 % и 50% часописа
публикацијама ISI листа.

Број

Рад у међународном часопису (М23)
Међународни часопис јесте научни часопис који се налази на ISI
листама, али на њима није сврстан међу првих 50% часописа.

Број

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном
одлуком (М24)
Часописи категорије М24 се утврђују почетком конкурисања за пројекте
основних истраживања у датој области. Једном годишње МНО може у
списак ових часописа уносити корекције, које прихвата МН.

Број

*

Категоризацију домаћих часописа за претходне четири године можете видети на
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/kategorizacija_casopisa_.33.html
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Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису
(М25)

Број

Научна критика и полемика у међународном часопису (М26)

Број

Рад у водећем часопису националног значаја (М51)

Број

Рад у часопису националног значаја (М52)

Број

Рад у научном часопису (М53)
Број
2
*Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, доц. мр Јелена Вучковски, (2010):
Интегративни приступ музичкој настави у млађим разредима основне школе, стручни рад,
371.3:78, Годишњак Учитељског факултета, Књига I, УФ у Врању, стр. 393-406. ISSN 03545997, ISSN 1820-3396
*Доц. мр Јелена Вучковски, мс Александар Стојадиновић, (2011): Хорско певање као
ваннаставна активност у основној школи, стручни рад, 371.3:78.087.684, Годишњак
Учитељског факултета, Књига II, УФ у Врању, стр. 497-504. ISSN 1820-3396

САОПШТЕЊА СА НАУЧНИХ СКУПОВА
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини
(неопходно позивно писмо) (М31)

Број

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (М32)

Број

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)
Број
3
*Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, доц. мр Јелена Вучковски, Александра
Трајковић, (2010): Сцена у вртићу, УДК 323.2.016:78, „Савремени тренутак књижевности за
децу у настави и науци“, Тематски зборник, стр. 498-518., ISBN 978-86-82695-78-3,
COBISS.SR-ID 176368140, УФ Врање
*Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, доц. мр Јелена Вучковски, (2011):
Утицај музичког васпитања и образовања на сузбијање насиља у оквиру Школе у природи,
„Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи“,
Тематски зборник, стр. 269-280., ISBN 978-86-82695-81-3, COBISS.SR-ID 185612300, УФ
Врање
*Доц. мр Јелена Вучковски, мс Александар Стојадиновић, (2011): Народни музички
инструменти у настави Музичке културе, „Учитељ у балканским културама“, Тематски
зборник, стр. 553-560., ISBN 978-86-82695-80-0, COBISS.SR-ID 186201100, УФ Врање
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34)
Број
2
*Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, доц. мр Јелена Вучковски, Александра
Трајковић, (2009): Сцена у вртићу, Међународна научна конференција „Савремени
тренутак књижевности за децу у настави и науци“, Књига резимеа, стр. 140-141., ISBN 97886-82695-68-4, COBISS.SR-ID 170686732, УФ Врање
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*Доц. мр Јелена Вучковски, мр Весна Здравковић, (2012): Песма за децу у функцији
развоја музичких способности, Међународни научни скуп „Књижевност за децу и њена
улога у васпитању и образовању деце школског узраста“, Књига резимеа, стр. 38., ISBN
978-86-82695-93-6, COBISS.SR-ID 194666508, Учитељски факултет у Врању
Ауторизована дискусија са међународног скупа (М35)
Број

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у
целини (М61)

Број

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу Број
(М62)

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)

Број

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64)

Број

Ауторизована дискусија са националног скупа (М65)

Број

УРЕЂИВАЊЕ
Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег
међународног значаја (М17)

Број

Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске
или картографске публикације међународног значаја (М18)

Број

Уређивање истакнутог међународног научног часописа на годишњем
нивоу (гост уредник) (М27)

Број

Уређивање међународног научног часописа (М28)

Број

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа (М36)

Број

Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске
или картографске публикације водећег националног значаја (М48)

Број

Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске
или картографске публикације националног значаја (М49)

Број

5

Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на
годишњем нивоу) (М55)

Број

Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем
нивоу) (М56)

Број

Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја (М66)

Број

ЛЕКСИКОГРАФСКЕ ЈЕДИНИЦЕ
Лексикографска јединица или карта у научној публикацији водећег
међународног значаја (М15)

Број

Лексикографска јединица или карта у публикацији међународног
значаја (М16)

Број

Лексикографска јединица у научној публикацији водећег националног
значаја, карта у научној публикацији националног значаја, издање
грађе у научној публикацији (М46)

Број

Лексикографска јединица у научној публикацији националног значаја
(М47)

Број

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА
Број

Списак пројеката

ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
Број

Списак магистарских теза

1

ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
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Број

Списак докторских дисертација

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ
Број

Списак учешћа у међународној сарадањи
Заједничка истраживања са:

ПРОДУКЦИЈА – РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА
У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
Број

Списак рецензија

ОСТАЛО

Концертна делатност – диригент
- Годишњи концерти хора на Факултету (2005., 2006., 2007., 2008., 2009, 2010., 2011., 2012.);
- Концерти у Народном позоришту ''Б. Станковић'' у Врању (2005., 2006., 2008., 2011.);
- 2001. - Концерт на Учитељском факултету у Ужицу;
- 2001. - Концерт на Учитељском факултету у Јагодини;
- 2005. - Концерт у Крушевцу;
- 2011. - Концерт у Великом Трнову, Бугарска;
- 2012. - Концерт у Штипу, Р. Македонија;
- 2012. - Концерт у Куманову, Р. Македонија;
- 2002. - сребрна плакета, Хорски фестивал Мајске музичке свечаности у Бијељини;
- 2003. - златна плакета, Хорски фестивал Мајске музичке свечаности у Бијељини;
- 2011. - златна плакета, Хорски фестивал Мајске музичке свечаности у Бијељини;
- 2012. - златна плакета, Хорски фестивал Мајске музичке свечаности у Бијељини.
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