
Датум Институција Област
03.09.2015. Универзитет у Новом Пазару Педагогија
29.12.2011. Универзитет у Новом Пазару Педагогија

12.07.2008. Универзитет у Новом Пазару Педагогија
21.12.2005. Универзитет у Приштини Педагогија

Р.б. Врста студија
1 Мастер академске студије
2 Основне академске студије
3 Основне академске студије
4 Основне академске студије
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Број домаћих пројеката на којима
наставник тренутно учествује
Број међународних пројеката на
којима наставник тренутно учествује

Остали подаци који се сматрају релевантним

Усавршавања

Укупан број цитата
Укупан број радова са
SCI (SSCI) листе

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Фетић м. Емоционално злостављање дјеце у породици, међународни научни скуп"Културни идентитет у дигитално доба",
Зборник радова, Зеница, 2013.
Фетић М. Савремена образовна технологија у функцији унапређивања образовања, Међународна конференција "Педагошки
значај индивидуе у ери информационих технологија, Универзитетска мисао,Нови Пазар, 2015

Фетић М. Религијско образовање и савремена школа "Васпитање и образовање"-часопис за педагошку теорију и праксу, бр 3.
Подгорица, 2014.

Академска каријера

Фетић М. Традиционална школа и савремено учење, универзитетска мисао – часопис за науку, културу и умјетност, (Вол.12.
Но.1 – 2013.)

Фетић М., Скендеровић И., Породица као фактор у образовању, Универзитетска мисаo, часопис за науку, културу и умјетност
(Вол. 13  Но.2 - 2014.)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Фетић М. Криза одгоја и образовања – одгој или дресура, универзитетска мисао – часопис за науку, културу и умјетност, (Вол.
12. Но.2 – 2013.)
Фетић М.,Помањкање одгојног узора у школама, Исламска мисао - часопис за науку, културу и традицију, зборник радова
Факултета за исламске студије, Нови Пазар, бр.7, 2013.
Фетић М.  Ставови наставника о инклузивном образовању у школама, конференција "Педагошки развој индивидуе у ери
информационих технологија, Универзитетска мисао, Нови Пазар, 2015
Фетић М. Савремена педагошка мисао кроз призму ислама, Зборник радова, Бурч Универзитет, Срајево 2013.

Назив предмета

Породична педагогија
Организација и структура васпитно образовног процеса

Фетић М.,Савремени значај Монтесори педеагогије,Универзитетска мисао-   часопис за науку, културу и умјетност (Вол. 13
Но.3 - 2014.)

Савремене парадигме раног одогоја
Oпшта педагогија

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)

Специјализација
Магистратура

Педагогија

Избор у звање
Докторат

Ужа научна (уметничка) област

Диплома
Списак предмета које наставник држи

Фетић  Р. Мустафа
Ванредни професор

Универзитет у Новом Пазару
10.09.2015.

Презиме, средње слово, име
Звање
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом
Датум запослења


