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Александар Јовић дипломирао је на Факултету за 

физичку хемију Универзитета у Београду априла 

2008. године. Докторанд је Факултета за физичку 

хемију Универзитета у Београду у ужим научним 

областима физичка хемија материјала и физичка 

хемија – електрохемија са темом докторске 

дисертације „Електродни материјали на бази 

композита зеолита са хетерополи киселинама и 

карбонизованим полианилином за електрохемијску 

детекцију фенола у воденим растворима“, под 

менторством проф. др Вере Дондур и ванр. проф. др 

Биљане Шљукић Паунковић. Током студија био је 

стипендиста Министарства просвете и спорта 

Републике Србије. Добитник је годишње награде 

Привредне коморе Београда за најбољи дипломски 

рад за школску 2007/2008. годину. Фебруара 2012. 

године добио је једнократну стипендију Конгреса 

САД за студијски боравак у САД.  
 

Током студија био је председник Студентског парламента Универзитета у Београду и 

члан Стручног тима Министарства просвете за реформу високог образовања (HERE 

тим). Поводом 200. година Универзитета у Београду добио је Плакету Универзитета у 

Београду за изузетан допринос развоју студентског организовања.  

 

Од октобра 2008. године запослен је на Факултету за физичку хемију као сарадник у 

настави. За асистента је изабран у новембру 2009. године на истом факултету, а од 

2016. године је ангажован као самостални сарадник. На Факултету за физичку хемију 

2017. године стекао је и звање истраживач-сарадник. Од августа 2019. године 

ангажован је у Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању на пословима међународне сарадње, пројеката и едукације. 

 

Био је стални члан комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету за 

физичку хемију Универзитета у Београду од 2008. до 2019. године. 

 

Учествовао је на националним научноистраживачким пројектима које финансира 

Министарство задужено за науку, чији је руководилац проф. др Вера Дондур: 1) 2011 – 

2019. године „Порозни материјали на бази оксида у заштити  животне средине од 

генотоксичних супстанци“ (ОИ 172018); и 2) 2008 – 2010. године „Структурне 

модификације и реакције микропорозних и мезопорозних материјала“ (ОН 142055). 

 

Коаутор је шест научних радова у међународним часописима, једног универзитетског 

практикума: „Практикум и задаци из Хемијске кинетике“, публикација: „Од докторских 

студија ка докторским школама“, „Докторске студије у Србији“, „Наука у Србији 2010-

2013“ и „Од Високе школе и Лицеја до данас: Универзитет у Београду: 1808-2008“, као 

и преко десет радова на тему реформе високог образовања у Србији, саопштених на 

међународним и домаћин научним скуповима. Организовао велики број међународних 

и домаћих стручних скупова на тему развоја и квалитета високог образовања. 



 

Као истраживач и финансијски администратор учествовао је на више од 10 

међународних пројеката: 1) четири Еразмус+ CBHE пројекта: „FINanacial management, 

Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public 

administration – FINAC“, „Development and implementation of system for performance 

evaluation for Serbian HEIs and system – PESHE“, „Implementation of Dual Education in 

Higher Education of Serbia – DualEdu“ и „Institutional framework for development of the 

third mission of universities in Serbia – IF4TM”; 2) девет ТЕМПУС пројеката: 

„Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS“, „Striving towards Excellence in 

Veterinary Education – EDUVET“, „Towards Sustainable & Equitable Financing of Higher 

Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia – FINHED“, „Development of 

Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration – 

DEPOCEI“, „Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in 

the European Higher Education Area – FUSE“, „Reforming Foreign Language Studies in 

Serbia – REFLESS“, „Governance and Management Reform in Higher Education in Serbia – 

GOMES“, „Modernisation of  Masters courses in Chemistry and Chemistry related 

programmes – MCHEM“ и „Strengthening Student Role in Governance and Management at 

the Universities of Serbia in line with the Bologna Process - SIGMUS“; 3) H2020 MSCA-

NIGHT пројекту: „Science in motion for Friday night commotion (SCIMFONICOM2018-

19)“; i 4) Пројекту Савета Европе: „Strengthening Higher Education Reforms in Serbia“. 

Ангажован је и на пројектима популаризације науке: Наука око нас и Фестивал науке. 
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