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Уџбеник Култура садржи три дела (Културологија, Социологија културе, Теорије 

културе) која систематски излажу основне појмове теорије културе и облике културних 

пракси. Уџбеник је написан на медодички начин, а то значи са  проблемским питањима и 

опширном литературом. Кандидат др Зоран Аврамовић, јасним и прегледним стилом  

излаже појмовни регистар културе. 

Социологија за средње стручне школе, Завод за уџбенике Републике Српске, 

2010. 

 
АНАЛИЗА НЕКОЛИКО МОНОГРАФИЈА И РАДОВА 

 

Држава и образовање, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2003.  стр. 

254. ISBN 86-7447-047-5 (проф. др Бора Кузмановић, проф. др Миодраг Ранковић) 

У овом научном истраживању социолошка анализа је спроведена помоћу појмова 

и илустративних шема у линији: држава, моћ, политика, утицај и углед, ауторитет и 

демократија.У другој линији су појмови и одреднице актуалног дискурса за «отворено 

друштво» (тржиште, конкуренција,) и аналогни за образовање грађанско образовање, тј. 

образовање за менаџмент, партиципативно усмерени грађанин, образовно васпитни 

циљеви центрирани око појединца, улога невладиних организација. «Европеизација 

образовања» је тако постала синоним за ове и друге образовне и васпитне вредности и 

циљеве. Др Зоран Аврамовић проверава прекобројност факултета, «продор новца у 

образовање у виду растућег протекционизма и корупције, ерозија угледа наставника и 

негативна кадровска селекција у школам аи на универзитетима, амбиваленција домаће 

интелигенције. Иако не оспорава модернизацију европског образовања др Зоран 

Аврамовић је у наведеним тематским сегментима и аналитичким линијама одржао једну 

критичку дистанцу и настојање да рецепцију општеприхваћеног европског образовања 

прати искуствено проверавање. Ова монографија представља значајан допринос 

разумевању односа државе, друштва и образовања. 

 

      Апорије образовања за демократију, ИПИ, Београд, 2006.(рецензенти, проф. др 

Радојица Бојановић, др Миша Ђурковић) ISBN: 86-7447-066-1 , стр.212  

Др Зоран Аврамовић је у овој оригиналној научној монографији истраживао  однос 

демократије и образовања. Основа научна настојања  др Зорана Аврамовића јесте код нас 

и даље врло изражена потреба за разобличавањем квазидемократске идеологије и нуђења 

уместо ње једне праве теорије демократије, засноване на искуствима стабилних 

деморкатија, али и на специфичностима националне традиције и актуелног друштвеног, 

политичког и културног контекста. Аутор брани становиште да ће сама демократска 

идеја много више користи имати од рационалних критичара него од немисаоних 

апологета и сналажљивих прагматичара. Становише које др Зоран Аврамовић заступа  

могло би се описати као комунитаристичко. Супротно од универзалиста који траже 

глобалну доминацију апстрактно свхаћених људских права, демократије и једног 

универзалног грађанског друштва, ови аутори тврде да сви појмови класичне, развијене и 

реалистичне демократије не могу адекватно функционисати нити бити имплементирани 

ван јасно дефинисане политичке сфере са једном доминантном културом и традицијом.

 Посебан аспект интересовања др Зорана Аврамовића јесте глобална демократија. 

Он покушава да одвоји глобализацију као друштвени и економски процес од »идеологије 

глобализма« као инструмента за употребу одређених глобалних тенденција у корист 

партикуларних актера, конкретно - појединих земаља и мултинационалних компанија. 

Ова монографија представља значајан теоријски  допронос разумевању односа 

демократије, образовања и културе. 

 



 Социологија и књижевност, Рашка школа, Београд, 2008.  (рецензенти, проф.др 

Драгиша Бојовић, проф.др Мирољуб Јоковић), ISBN 978-86-85047-12-1, стр.324 

У српској науци су веома ретке научне књиге које се баве структурним значењем  односа 

између културе и друштва, нарочито односом књижевости и културе уопште. Ова 

констатација може бити изненађујућа али је истинита.  Очигледну празнину  у овој 

области ће једним делом попунити ова књига др Зорана Аврамовића која се управо бави 

назначеним односом, као и неким другим сегментима српског друштва и културе. 

Тематски различите али сродне текстове повезује научна аргументација која се заснива 

на оспоравању теоријске тврдње по којој култура  функционише независно од друштва. 

Др Зоран Аврамовић сматра да национална култура своје суштинске карактеристике 

добија из друштвеног окружења у коме пушта своје корене и разгранава свеколико 

стваралаштво. Ова научна књига др Зорана Аврамовића представља вредан научни 

допринос осветљавању односа друштва и књижевности, као и друштва и саме културе. 

Аутор доказује да се истраживање књижевности и културе не може одвојити од 

друштвених услова у којима су настајала.  

 Политичка мисао Милоша Црњанског, Институт за политичке студије, Београд, 2010. 

(Рецензенти: проф.др Божа Милошевић, проф. др Живојин Ђурић, проф. др Миша 

Ђурковић) стр257. ISBN978-86-7419-221-4 

У овом оригиналном научном истраживању др Зоран Аврамовић је доказао да Милош 

Црњански није делио реакционарна  идеолошка и политичка уверења што је била 

основна оптужба  комунистичких писаца између два рата а преузета од и после 1945. 

године. Овом студијом др Зоран Аврамовић је дао вредан допринос начину вредновања  

некњижевних стваралачких  радова сваког ствараоца који излаже јавно своја идеолошка 

и политичка уверења. До свог оригиналног закључка др Зоран Аврамовић је дошао 

анализом начина на који је Црњански разумевао политичку стварност а потом је изложио 

структуру политичког мишљења великог српског писца. После ове студије на српску 

културну традицију а посебно Милоша Црњанског гледаће се  другачије. 

 Наставник између теорије и наставне праксе, (коауторство са др Миљом Вујачић), 

ИПИ, Београд, 2010. (рецензенти, проф. др Миодраг  Ранковић, проф. др  Вељко Банђур), 

ISBN 978-86-7447-089-3, стр.175.   

У овом научном раду (са коаутором) сумира резултате истраживања у 10 систематично и 

студиозно обрађених делова, који су функционално повезани: Методолошки оквир 

истраживања; Како наставници виде сами себе; Мишљења наставника о значајним 

питањима наставе; Како наставници схватају термин усмереност на ученика; Наставници 

и промене у квалитету часа; Однос наставника према даровитим ученицима; Сарадња 

међу наставницима; Наставник и његове грешке у настави; Наставник и проблем 

стварања социјалне климе у одељењу; (Само)усвршавање наставника као услов 

компетенције. Због складног преплитања теоријских и емпиријских налаза, јасне анализе 

и примењене методологије, ова научна студија др Зорана Аврамовића је вредан допринос 

тумачењу наставне праксе, наставника и наставничког посла. Будући да су веома 

студиозно, прегледно и систематично обрађене теме од посебног значаја за наставни 

процес, студија ће бити корисна студентима, наставницима, педагозима, психолозима, 

антрополозима, социолозима, али и свима онима који на било који начин теже 

унапређивању образовно-васпитног рада.  

 



                                НАУЧНИ РАДОВИ 

 

„Знање, незнање и погрешно знање у школи“, Зборник Института за педагошка 

истраживања, бр. 1. Београд, 2007, стр. 69-86. 

 

Уовом научном научном раду  др Зоран Аврамовић доказује тврдњу да је школско знање 

прожимање научног знања, незнања и погрешног знања. Своје истраживање поделио је 

на пет делова. У првом делу, настоји да одговари на питање шта је знање. У другом дели 

кандидат излаже различита теоријска гледишта о знању. Трећи део посвећује прегледу 

врста знања. Посебно занимљив део рада бави се појмом незнања и погрешног знања. У 

последњем делу рада, разматра однос научног знања, незнања и погрешног знања у 

школском образовању. Др Зоран Аврамовић полази од става да је незнање претпоставка 

сваког знања. Разлика  између знања, незнања и погрешног знања постоји у систему 

сваког школско образовање али на неједнак начин: природа, друштво, човек и уметност. 

Уместо безусловног поверења у научно знање кандидат у закључку предлаже еластичан 

облик школског знања а то је знање које у свом програму рачуна на претпоставку 

незнања, односно погрешног и различити удео таквог «знања» у учењу и стварном 

животу ученика. Овај научни рад представља значајан допринос разумевању односа 

знања, незнања и погрешног знања у образовању. 

„Да ли је друштво знања нови тип друштва“, Социолошки преглед, бр. 1. Београд, 2008, 

стр. 85-101. 

 Оригинални научни рад је фокусиран на критичко разматрање појма друштва знања као 

новог типа друштвене целине. др Зоран Аврамовић подвргава критичкој анализи појам  

«друштво знања» у значењу које му је дефинисао Петер Дракер. Указује на његове 

основне карактеристике друштва знања: инструментални карактер знања, у друштву 

знања раде «радници знања», организација је место за реализацију знања, запосленост, 

конкуренција, мобилност, предузетничко друштво, доживотно учење, образована 

личност. У другом делу свог рада кандидат излаже значење појмова друштво и знање. У 

трећем излаже аргументацију о знању као структурном чиниоцу сваког друштвеног 

облика у историјском развоју друштва. Закључни део рада подвлачи основну критичку 

оцену да се знање не може узети као типолошка ознака за нови тип друштва. Кандидат  

је изабрао изузетно значајну тему за свој рад. Посебно треба истаћи критички приступ 

концепту  «друштво знања». Рад кандидта јенезаобилазан у текућој дискусији о кључној 

улози знања у друштву. 

 

„Манифестна и латентна улога дела теоријске интелектуалне елите у Србији (1990-

2010)“, Национални интерес, бр. 3. Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 

45-59.  

У овом оригиналном научном раду др Зоран Аврамовић анализира један део 

интелектуалне елите из области друштвених наука са становишта  латентне и 

манифестне функције њихових идејних ставова о демокартији у Републици Србији. 

Време на које се односи истраживање је раздобљу од 1990 до 2010. године, у коме је 

једна у јавности видљиво присутна струја теоријског мишљења континуирано је 

оспоравала, у мањој или већој мери демократски карактер српског друштва. По суду др 

Зорана Аврамовића, ова струја мишљења дела теоријске елите је критиковала период 

владавине социјалистичке партије као националистички, у коме нију створени услови за 

демократију. После октобарског преврата 2000. критика дефицита демократије, сматра 

кандидат, окреће се према странкама бившег режима као опасним за демократски развој 



Србије. Критичко-деструктивно деловање овог дела теоријске елите отвара два питања: 

да ли је њихова критика дефицита демократије у Србији била заснована на ваљаним 

аргументима? Кандидат претпоставља да се иза те критике помаљају неки други 

интереси и тежње за које критика треба да буде само параван. У закључном делу 

кандидат тврди да је ова интелектуална теоријска елита свесно или несвесно поткопавала 

основне националне и државне интересе Србије у раздобљу декомпозиције СФРЈ и 

страховитих спољних притисака на Србију. Овај рад преставља значајан допринос 

разумевању теоријске лепезе мишљења у српском научном и јавном простору. 

 

 „Динарски тип“ и српска политичка култура“, Зборник радова о Јовану Цвијићу, Војска, 

САНУ, 2005, стр. 267-265.  

 

Овај научни рад, који је објавила Српска академија наука и уметности, др Зоран 

Аврамовић разматра један изузетно значајан проблем српске културе – однос 

националног менталитета и политике, схваћене у најширем значењу (као опште добро). 

Кандидат се позива на истраживања Јована Цвијића о динарском менталитету. Међутим, 

интерпретација Цвићевог налаза, садржи и указивање на критичке елементе Цвијећевог 

становишта. У другом делу, кандидат, констатује промене током последњих деценија 20 

века у српској политичкој култури, што је послужило као основа за компаративну 

анализу.У закључном делу, кандидат тврди да је  промена политичке културе могућна 

само на основу другачијег концепта васпитања за политику. Рад је значајан допронос 

разумевае етнокултуролошког садржаја појма политике.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

„Може ли се сачувати образовни и васпитни идентитет у европским интеграцијама„ 

Зборник радова: Европске димензије реформе васпитања и образовања, Нови Сад,  2006. 

стр. 27-33 

 

У овом научном раду се критички анализира процес европских интеграција са 

становишта образовних и васпитних вредности. Основна противречност овог процеса 

одређује се као напетост између вишевековног изграђивања националног образовног и 

васпитног идентитета и убрзане стандардизације на европском простору. Анализа се 

усредсређује на мање државе и нације (на пример Република Србија). У првом делу се 

разматра идејна основа европских интеграција. У другом делу процес европских 

интеграција се објашњава појмовима демократије и слободног тржиште као 

претпоставкама образовних промена. У трећем делу се проблематизује појам «европских 

васпитних вредности». У четвртом се излажу аргументи против наметања новог 

образовног идентитета малим културама. 

.„Друштвене елите и даровити ученици“, Зборник радова: Даровитост и друштвена елита 

(ур. Грозданка Гојков), Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 

Вршац, 2009, стр. 27-45. 

  др Зоран Аврамовић у оригиналном научном раду анализира однос између образовања 

(школе) и друштвених елита. Елите су увек  мањине које служе друштву али и управљају 

друштвом. У првом делу се излажу теоријски погледи на друштвену елиту. Постоје два 

схватања елите. Традиционалне елите су биле регрутоване из културе  наслеђивања 

(породица, имовина). Модерне елите настају више на способностима које се испољавају 

кроз формално школско образовање, способности, приходе (зараду) али и срећним 

случајем. Другим речима, модерно схватње  елита рачуна са даровитим појединцима и 

образовним установама. У теоријским истраживањима као кључна обележја  друштвених 

елита  наводе се - способност, тежња ка моћи, организационо понашање, предност у 



струци, контрола ресурса. У закључку се подвлачи  одређена несклад између особина 

даровитих ученика у школи (постигнућа, способности,  учење, мотивација, креативност) 

и особина које су потребне успешном друштву (предузетна личности  и организационо 

понашње, институционална сналажљивост, тежња ка моћи,  конрола ресурса). 

 

.„Стари и нови медији у образовању“, Зборник: медији и култура мира на Балкану (ур. 

проф. др Љ.Митровић), Филозофски факултет, Ниш, 2010. стр. 55-67.  

 

У овом оригиналном научном раду др Зоран Аврамовић разматра разлику између старих 

и нових медија. По суду кандидата, основно обележје старе медијске културе је 

једносмерно преношење идеја и порука различитог темтаског садржаја.  По новим 

медијима  кандидат подразумева интернет. За разлику од страих медија, нове 

карактерише интерактивност корисника и ствараоца на мрежи. Међутим, у анализи се 

указије на значај питања власништва над медијима. Када је реч о србији и српском 

културном простору, у раду се проблеми анализирају са тржишног, политичког и 

културолошког аспекта. 
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of knoweledge managament)                                                              



39. Социолошко друштво Србије, Друштво у транзицији – модели, алтернативе, 

перспективе, 28- 30  мај 2004. (саопштење: Образовање за грађанско друштво – 

идеолошко средство транзиције) 

 40. Социолошко друштво Републике Српске, Вриједности и квалитет живота, Јахорина, 

24-26 јун 2004. (Саопштење: Квалитет образовања у теорији и пракси) 

41. Quality of education in the Balkan countries, International conference, Sofia, 2-3 July 2004. 

Bulgaria  (paper:  Quality – a key element of educationl reform ( an example from Serbia)  

42. Социјални и интегративни потенцијали АП Војводине и Републике Србије, 

Социолошко друштво Србије, Нови Сад, 17. јун 2006  (саопштење: Чиниоци 

(дез)интеграције српског друштва)                               

43. Сарадња школе и породице, Институт за педагошка истраживања, Београд, 4. мај 

2006. (саопштење: Каква је сарадња могућна у условима кризе породице?) 

44. Савремене тенденције формирања наставног кадра за предшколско васпитање и и 

одељенску наставу,  Педагошки факултет Св.Климент Охридски, Скопље, 25.јун 

2006.(саопштење: Образовање у условима акултурације)      

45. Education and values in the Balkan countries, Rumunija, Bucharest, 1-3 јули 2006  (р: 

Education between European value consensus and autonomy),  

46. Европске димензије реформе васпитања и образовања, Филозофски факултет,  2-3 јун 

2006. Нови Сад, (саопштње: Може ли се сачувати образовни и васпитни идентитет у 

европским интеграцијама?)  

47. Наука и савремени друштвени процеси, Филозофски факултет, Бања Лука, 9-10 

новембра 2007. (саопштење:Прагматизација науке у савременом друштву) 

48. Квантитативна истраживања у васпитању и образовању, Институт за педагошка 

истраживања, Београд, 6-7 март 2008. (саопштење: Домети квалитативног  метода у 

анализи школских уџбеника) 

49. Наука и настава на универзитету, Филозофски факултет, Пале 22-23 маја 2009. 

(саопштење: Нека отворена питања наставе социлогије)  

50. Знање, филозофија, књижевност,  Крушевачка филозофско-књижевне школе, 

Крушевац 2009.  Крушевац 3-5 јул 2009. (саопштење: Знање о књижевности и  

филозофија) 

51. Koсово и Метохија у цивилизацијским токвима, Филозофски факултет, Косовска 

Митровица, 7-10 октобар 2009. (саопштење: Црњански о Косову) 

52. Пленарно предавање «Даравити и друштвена елита» на међународном научном скупу 

Даровитост и друштвена елита, у Вршцу 10. јула 2009. (организација Високе школе 

струковних студија за васпитаче и Универзитета Аурел Влајку из Арада у Румунији).  

53. Наука и интердисциплинарност, Филозофски факултет, Пале, 22 и 23 мај 2010. 

(саопштење: Однос социологије и књижевности) 

54. Могућност националног васпитања у време глобализације, Врање 8. април 2010.   

(саопштење  Образовна политика између националног и глобалног васпитања) 

55. Национални и европски идентитет, Институт за међународну политику и привреду, 

Београд, 3 јун 2010. (саопштење: Задужбине као елеменат националног идентитета) 

56. Медији и култура мира на Балкану, Филозофски факултет, Ниш 11 и12 јун 2010.  

(саопштење: Стара и нова медијска култура) 

57. Постсоцијалистичке елите, Социолошко друштво Србије, 16. октобар 2010. Београд, 

(саопштење: Научна елита и демократија у Србији). 

58. Мобилност и одлазак стручњака: лични и друштвени добици и губици, ИПИ, 

Београд, 26. новембар 2010. (саопштење: «Одлив мозгова из Србије – може ли се 

спречити?»,  

59. Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских 

вредности: образовање и савременост – традиција и савременост, Педагошки факултет, 



Јагодина, 15-16 априла 2011. (саопштење: Национални идентитет између очувања и 

губљења) 

 
                          УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

На Институту за педагошка истраживања учествовао у релаизацији више научних 

пројеката:  

Рад на пројекту: Васпитање и образовање за изазове демократског друштва (2000-2005)  

Институт за педагошка истраживања (руководилац др Славица Максић)  

 

Рад на пројекту: Образовање за друштво знања ( 2006-2010) Институт за педагошка 

истраживања (руководилац др Славица Максић) 

 

 Рада на Пројекту Института за педагошка истраживања 2010-2014 »Унапређивање 

квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије», број 47008 

(2011-2014), и «Од подстицања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до 

нових улога и иентитета у друштву» бр.179034 (2011-2014)  чију реализацију финансира 

Министарво за науку и технолошки развој Републике Србије.  

 

Кандидат др Зоран Аврамовић је био руководилац пројекта бр. 149067 „Културни и 

социјални односи на Косову и Метохији – наслеђе и перспективе српског народа“ 2006. и 

2007. на Филозофском факултету Косовска Митровица. Реализацију овог пројекта 

финансирало је Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије. 

На Катедри за социологију Филозофског факултета, Пале, као део истраживачког 

тима кандидат др Зоран Аврамовић реализовао је две теме из пројеката: 1) Образовање и 

запошљавање у Републици Српској, 2008. рад:Образовна политика и проблем 

запошљавања у Републици Српској, стр. 23-37; 2) Породица као фактор развоја 

Републике Српске, рад: Криза планирања породице у Републици Српској и могућности 

образовања за њено превладавања, стр. 53-69. Пројекте је финанисирало Министарства 

науке и технологије Републике Српске 2009. и 2010. 

 
                           ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Професионалну каријеру кандидат је започео као гимназијски професор у Првој 

београдској гимназији. После одбране докторске дисертације кандидат се запослио као 

истраживач у Заводу за проучавање културног развитка Србије. Године 1995. кандидат је 

биран за научног сарадника у Институту за педагошка истраживања. Пет година касније 

биран је у звање виши научни сарадник а 2003. у звање научни саветник. Године 2005. 

биран је на Филозофском факултету у Косовској Митровици у звање ванредни професор 

за предмет Културологија. Исте године је биран на Филозофском факултету 

Универзитета Источно Сарајево у звање ванредни професор за ужу научну област 

Социологија културе. 

У току професионалне каријере кандидат је учествовао у реализацији више 

научних пројеката, у извођењу универзитетске наставе и при том објавио више десетина 

стручних радова и монографија. 

 

 

                          Настава на основним студијама 



 

             На Филозофском факултету Косовска Миторвица 2005-2008. 

Звање ванредног професора др Зоран Аврамовић је стекао на Филозофском 

факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2005. године и у том звању је био до 2011. 

године. У том звању кандидат је реализовао наставу из културолошких дисциплина на 

катедри  за Социологију али и на другим катедрама и факултетима Универзитата 

Источно Сарајево (педагогија, психологија, журналистика, правни факултет, музичка 

академија) 

 

           Настава на последипломским студијама 

На последипломским студијама на Филозофском факултету Универзитета Источно 

Сарајево, кандидат др Зоран Аврамовић реализује наставу из Социологије културе.  

На Филозофском факултету Универзитета у Нишу, кандидат др Зоран Аврамовић 

је држао курс на докторским студијама из области Политике и књижевности. 

           На Факутету за култура и медији 

   Менторство и чланство у комисијама за одбрану магистарских 

                    теза и докторских дисертација 

Кандидат др Зоран Аврамовић био је менатор као и члан комисија за израду 

магистарских теза и докторских дисертација на факултетима у земљи и иностранству. 

- Члан комисије за оцену теме и подобност кандидата за израду докторске 

дисертације Глобализацијски процеси и национални идентитет на Западном Балкану, 

кандидата мр Драгана Вулина на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци по 

одлуци НН вијећа бр.1735-7/2006 од 4.10.2006 

- Члан Комисије за одбрану докторске дисертације мр Драгутина Чегара под 

називом Рад и запошљавање у функцији развоја Републике Српске, по одлуци НН ФФ 

Пале бр.1634/07 од 25.9.2007. године. 

- Ментор кандидату за израду и одбрану докторске дистерације мр Драго 

Вуковић под називом Идеолошка свијест и национални интерес на просторима бивше 

СФРЈ и БиХ од 1990. године, по одлуци НН ФФ Пале, бр. 669/08 од 27.3.2008. године. 

- Ментор за израду и одбрану магистарске тезе кандидата  Давора Видаковића на 

Филозофском факутету, Пале,  под називом  Теоријско-методолошки приступи у 

истраживању сајбер заједнице, НН ФФ Пале  19. 3. 2009. одбрана16. 11. 2009.  

- Члан комисије за оцену и одбрану магистарског рада кандидата Вахдета 

Алемића под називом Религијски човјек у драми друштвене збиље (не/могућности 

међурелигијског дијалога у БиХ),Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци. 

Одлука НН вијећа ФФ у Бањој Луци бр.909/2008, 8.5. 2008. Одбрана 14 децембра 2009. 

- Члан комисије за одбрану магистарске тезе Анастасије (Хаџи Лидије Новић)  

под насловом  Хришћанско образовање личности по Светом Теофану Затворнику  

Православно богословском факултету универзитета у Београду по одлуци Наставно-

научног већа  бр.970/5 од 29.12.2010. 

             - Наташи Сименуновић: Улога књижевности у медијској култури Србије (2000- 

2008). Теза је одбрањена 9.9 2010. Факултет за културу и медији, Универзитет 

Мегатренд.  

- Ментор кандидаткињи за израду и одбрану докторске дистерације мр Нади 

Торлак: Презентација деце у штампаним меидјима у Србији у 2008. години – Политика, 



Блиц, Курир, одбрањена 4.11. 2010. године на Факултету за културу и медији, 

Универзитет Мегатренд.  

- Ментор кандидаткињи  за израду и одбрану докторске дистерације мр  Данијели 

Степановић:  Стање и перспективе културног идентиета Срба у СР Немачко , 

одбрањена 27 јуна 2012. на Факултету за културу и медије, Мегатренд Универзитета. 

 

 

            Објављени универзитетски уџбеници 

У оквиру образовне делатности, др Зоран Аврамовић је написао и објавио 

универзитетски уџбеник Култура (Завод за уџбенике Републике Србије, прво издање 

2006, друго издање 2008). 

                      Међународна сарадња 

Кандидат др Зоран Аврамовић је остварио успешну међународну сарадњу учешћем 

на великом броју научних скупова и предавањима на универзитетима. Његов уџбеник и 

монографије користе се у земљама у окружењу. Др Зоран Аврамовић је, као стручан и 

компетентан  наставник ангажован као гостујући професор на факултетима у земљи и у 

окружењу.  

Кандидат др Зоран Аврамовић је учествовао на више међународних конференција. 

Значајна је чињеница да је кандидат учествовао на иностраним научним скуповима и у 

време када није био обавезан на такву врсту међународне сарадње. 

 

                Педагошки рад кандидата 

 

Др Зоран Аврамовић има изузетно педагошко искуство које је утемељено у његовом раду 

као гимназијски наставник а и касније у раду са студентима. Поред богате педагошке 

праксе, кандидат је и у научном институту који се бави истраживањем образовања и 

васпитања, учествовао у реализацији пројеката о педагошкој димензији универзитетског 

наставника. У раду испољава интерактивне методе рада, подстиче сазнајну моривацију 

студената, има изгређен сараднички однос са студентима и колегама, при чему настоји да  

истакне ауторитет научног знања. Високо вредновање наставничких и педагошких 

способности потврђено је и у анкетама студента у оквиру система квалитета 

Универзитета.  

 

               Ангажовање у развоју наставе 

 

Кандидат др Зоран Аврамовић је активно учествовао у конципирању студијских 

програма социологије и посебно предмета из оквира Социологије културе и образовања. 

Као наставник др Зоран Аврамовић је на стручним скуповима али и кроз своје радове 

значајно допринео разумевању и унапређивању наставе појединих предмета као и 

социологије као научне дисциплине. 

 
                  СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

др Зоран Аврамовић је био ангажован у раду стручних органа Српског   социолошког  

друштва (члан управе СДРС), учествовао је на научним скуповима, у уређивању и 

објављивању радова у стручним публикацијама, учествовао је у реализацији научних 

пројеката које је финасирало Министарство за науку Републике Србије.  



Показао је и способност за организовање научних скупова. Кандидат је учесвовао 

и на стручним скуповима других института, факултета и стручних удружења у земљи и 

иностранству. Поред учешћа на стручним скуповима кандидат неке погледе на актуелне 

проблеме саопштава у јавности нашег друштва.  

У Институт за педагошка истраживања покренуо и осмислио семинар за 

професионално усавршавање наставника- Наставник као креатор климе у одељењу. 

Семинар је 207, 2008, 2009, 2010 био међу најтраженијми у основним и средњим 

школама Републике Србије. 

Био је 2006-2009 члан матичног Одбора за друштвене науке. 

 

 

Рецензије 

 

Написао је рецензије за књиге:  

Изабрана  дела Николе Милошевића, 1990. Белетра. Београд 

Књига проф. др Радијице Бојановића Ауторитарни поглед на свет, Удружење за 

примењену психологију, Београд, 2002. 

Књига проф. др Слободана Антонића Културни рат у Србији, Завод за уџбенике, 

Београд, 2008.  

Књига проф. др Љубинка Милосављевића, Путовође и смерови, Филозофски 

факултет, Ниш, 2008. 

Књига  Милана Брдара, Хроника разорене Троје, 2011. 

Рецензирао три пројекта по конкурсу Министарства науке Републике Србије 
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