
1  

Др Aлександра Јовановић Мађар 

 

 
 

 

 

 
 

БИОГРАФИЈА 

 
Др Aлександра Јовановић Мађар рођена је 14.02.1965. у Новом Саду. 

Стручна биографија, дипломе и звања 

Ниво: Докторат 

Институција: Филозофски факултет, Нови Сад 

Област: Развојна психологија и психотерапија 

Година стицања звања: 2014. 

Просечна оцена: 9.60 

 
Ниво: Мастер 

Институција: Филозофски факултет, Нови Сад 

Област: Развојна психологија и психологија рада 

Година стицања звања: 2009. 

Просечна оцена: 9.60 

 
Ниво: Факултет 

Институција: Филозофски факултет, Нови Сад 

Година стицања звања: 1987. 

 
Oд 1990. до 2006. ради као клинички психолог на Неуропсихијатријском одељењу 

Војно-медицинског Центра у Новом Саду. 2007. оснива Центар за подстицање развоја детета, 

и ангажује се на пословима конципирања и спровођења едукативних програма за стручна 

лица која су акредитована од стране Министарства просвете и Министарства здравља. 

Поред едукативних семинара које спроводи са стручним лицима која раде са децом, 

бави се психотерапијским и саветодавним радом у Београду и Новом Саду. 



2  

 

Научно-истраживачки рад 

 
Објављени научно-истраживачки резултати 

 
 Јовановић Мађар, А. (2013). Primenjena psihologija Evaluacija interventnog programa 

prevladavanja osećanja kod dece na ranom osnovnoškolskom uzrastu, vol.6(2), str.175-194 М24
 Однос између перципираних васпитних ставова мајке и социоемоционалне зрелости детета,

58. Стручни скуп психолога, 2010. Златибор, Србија. 

 Значај раног развоја на одрастање детета, III стручни скуп васпитача, 2011. Нови Сад, 

Србија

 Повезаност перципиране родитељске подршке и емоционалне компетецније код 

адолесцената, 60. Стручни скуп психолога, 2012. Београд, Србија.

 Заступљеност синдрома сагоревања у васпитној пракси, IV стручни сусрети васпитача, 2012. 

Нови Сад, Србија.

 Импликације интервентног програма у превладавању осећања на дечји бихевиорални 

репертоар, II конгрес психотерапеута, 2012. Београд, Србија

 Приручник за здрав психички развој детета, Центар за примењену психологију, 
Београд, ИСБН 978-86-83797-48-6

 Испитивање степена синдрома сагоревања код васпитача, I стручно-научни скуп са 

међународним учешћем, 2012. Шабац, Србија.

 

ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

 Члан Друштва психолога Србије/члан радне групе која спроводи 

имплементацију програма „Интеракција за Дете“ у оквиру Центра за примењену 

психологију, Београд 2010. 

 Члан Интернационалне асоцијације за Трансакциону Анализу, почасни члан од 

2009. 

 Члан америчке асоцијације Породичних Едукатора од 2007. 

 

Стручно-професионални допринос 

 

Др Александра Јовановић Мађар је психолог са више од двадесет година клиничке праксе и 

психотерапијског рада са децом и одраслима. Директор је „Центра за подстицање развоја 

детета“ у Новом Саду. Аутор је неколико едукативних програма који су акредитовани од 

стране Министарства просвете и Министарства здравља, а који су у периоду од 2007. до 

2014. имплементирани по бројним предшколским установама,основним школама и 

клиничким центрима широм Србије. 2006. објављује књигу Зашто то радиш, чији је издавач 

Центар за примењену психологију, Београд. Књига је продана у више од 2000 примерака до 

сада (последњи принт из 2018). Водитељ је курса Породична едукација чије се основне 

поставке успешно примењују у више земаља света, а за који је остварила право на 

спровођење у нашој земљи током свог стручног усавршавања у САД. 
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2019. Темепрамент, вршњачка прихваћеност и ставови, 65. Стручни скуп психолога, 

Златибор, Србија 

2018. Афирмативне поруке у адолесцентној доби – радионице са средњошколцима и 

гимназијалцима 

2007 -  2014. курсеви Породичне едукације на територији Републике Србије 

2008-2013. спровођење семинара са стручним лицима акредитованих од Министарства 

просвете Србије 

 

 

 

Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно уметничким 

институцијама и институцијама културе у држави и иностранству 
 

 

 Пројекат „Кажи како се осећаш: разијање емоционалних вештина код деце у 2015“ 

финасиран од стране Института за јавно здравље Војводине (2014)

 „Имплементација програма за превенцију вршњачког насиља на раном узрасту “ под 

покровитељством Министарства просвете Србије (2009-2011.)

 Project “Nurture and Strukture in the Workplace” the Human Ecology Department of the 

University of Minnesota, USA (2007.)





Учешће у домаћем пројету:   

 Промовисање међу послодавцима постојећих законских решења у функцији 

популационе политике, новембар 2018
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