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Резиме 

У тексту се даје сажета биографија са изводом из библиографије др Боја-
не Димитријевић, ванредног професора на Департману за психологију Филозоф-
ског факултета Универзитета у Нишу, познатог српског психолога и клиничког 
стручњака. Професорка Димитријевић је задужила српску психолошку науку 
неколиким вредним књигама и чланцима из клиничке психологије. Поред висо-
ког теоријског домета у психолошким дисциплинама којима се бави, она је вео-
ма посвећена и практичном раду са вулнерабилним популацијама: избеглим и 
расељеним лицима, ромском популацијом, хомосексуалцима, интравенским 
наркоманима. 

Кључне речи:  Бојана Димитријевић, психологија, клиничка психологија, 
Филозофски факултет у Нишу, Универзитет у Нишу 
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носи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције (149014Д), који се изводи 
на Филозофском факултету у Нишу, а финансира га Министарство за науку и 
технолошки развој РС. 
Редакција ће у неколико следећих бројева представити по једног наставника, тј. 
научника из друштвено-хуманистичких дисциплина – филозофије, социологије, 
психологије, права, економије... – стално упошљеног на Универзитету у Нишу. 
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маже афирмацију нишке академске заједнице друштвених научника у српским и 
ширим оквирима. 
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Др Бојана Димитријевић рођена је 1961. године у Лесковцу, 
где је провела првих десет година свог живота и завршила прве раз-
реде осмогодишње школе. Од четвртог разреда осмогодишње школе, 
породица (родитељи и старија сестра) се сели у Ниш, где наставља 
школовање и осмогодишњу школу завршава одличним успехом и 
Вуковом дипломом. Гимназију „Стеван Сремац“ у Нишу такође за-
вршава одличним успехом и матурским радом из области психоло-
гије са темом „Наши унутрашњи конфликти“. Кроз осмогодишње и 
средњошколско школовање редовно учествује на такмичењима из 
српског, енглеског и француског језика и осваја општинске, регио-
налне и републичке награде. Иако су њена интересовања широко ве-
зана за друштвене науке, већ од другог разреда гимназије себе види 
као будућег студента психологије, показује интензивно интересова-
ње за ову област, чита и проширује своја сазнања побуђујући све ве-
ћу интелектуалну радозналост и мотивисаност за бављење психо-
лошким темама. По завршеној средњој школи, уписује студије пси-
хологије на Филозофском факултету у Нишу 1980. године и са енту-
зијазмом и великом енергијом приступа студирању. На другој годи-
ни студија добија Октобарску награду за најбољег студента са просе-
чном оценом 10, a пo дипломирању после четири године трајања 
укупних студија добија награду Универзитета као најбољи дипломи-
рани студент Филозофског факултета 1984. године, са просечном 
оценом студирања 9,60. Од сићушне, стидљиве и несигурне девојчи-
це, развој, сазревање али и студије психологије, формирале су отво-
рену, комуникативну, ведру, самосталну и иницијативну особу. 

Од 1985. године постаје члан колектива Клинике за заштиту 
менталног здравља и као психолог се наредних година упознаје са 
разноликом проблематиком пацијената свих узрасних категорија са 
којима, кроз психодијагностичке и саветодавне поступке, и практи-
чно примењује знања и вештине стечене кроз студије. Рад са паци-
јентима и улажење у непознанице клиничке проблематике заувек об-
ликују њен професионални идентитет – иако првобитно оријентиса-
на ка области падгошке и развојне психологије, у клиничкој пракси 
проналази себе као човека снажне емпатије и сензибилитета за рад 
са људима притиснутим психичким проблемима. Чак и када, после 
тринаест година рада на Клиници (са почетком рада на Филозоф-
ском факултету) најпре редукује број радних дана испуњених радом 
са пацијентима, а коначно пре нешто више од две године престаје са 
радом на Клиници, њена највећа професионална љубав остаје рад са 
психијатријским пацијентима. 

Уписује постидпломске студије на београдском Филозофском 
факултету под менторством проф. др Јосипа Бергера на смеру клини-
чке психологије. У истом периоду започиње специјалистичке студије 
медицинске психологије на Медицинском факултету у Нишу. Заврша-
ва 1998. магистарске студије магистарским радом са темом „Психо-
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лошки профил адолесцентних наркомана“. Пријављује докторску тезу 
под називом „Психодинамика агресивности делинквентних наркома-
на“ и 2000. године, у размаку од два месеца, стиче титулу доктора 
психолошких наука, а такође и специјалисте медицинске психологије. 

У периоду после завршених магистарских студија, појављује 
се шанса за радно место асистента на Групи за психологију. Студен-
тски ентузијазам и снови да једног дана буде асистент и професор, 
који је сматрала само младалачким сном у време када се Група неду-
го после њеног дипломирања почела да осипа и коначно угасила, по-
ново је оживео. Ипак, велика неодлучност да посао који воли потпу-
но или делимично замени послом на факултету који и не познаје и 
који је можда био само младалачка илузија, донели су период му-
чних преиспитивања и одлука. Могућност да надаље бар са трећи-
ном радног времена настави дотадашњи посао специјалисте клини-
чке психологије, превагнула је и олакшала одлуку да рад на Факул-
тету доживи као нови изазов и поље за ново учење, нова сазнања, 
нове инспирације. Одлука је била исправна. Рад са студентима пока-
зао се као извор неисцрпне енергије, појачане жеље да све буде ура-
ђено што боље, да се знање и вештине пренесу што разумљивије и 
приступачније, а да се при томе студентима не улије само знање већ 
и самопоштовање и сигурност да и сутра, кад са дипломом крену у 
самосталан практични рад, имају добру основу и као људи и као 
професионалци. То двосмерно размењивање енергије између профе-
сора и студената је незаменљиво искуство – прилика да не уче само 
студенти већ и њихови професори, да и једни и други развијају своје 
људске и стручне потенцијале. 

Од 1996. обавља и посао вештака у области форензичке психо-
логије. Као судски вештак и члан Судско психијатријског одбора, упо-
знаје све затворе и судове у јужној Србији. Вероватно је то тако кад се 
нешто јако жели – после завршених студија психологије, нерадо је 
одустала од идеје да тражи посао у пожаревачком женском затвору, 
који јој се тада чинио као место где би стварно волела да ради (на ве-
лики ужас породице). И онда, петнаестак година касније, сам посао 
клиничког психолога увео је у тај свет. Психодијагностички рад са 
разноврсним починиоцима кривичних дела додао је нова искуства, но-
ве разлоге за додатно учење из уже форензичке области, нове примере 
за илустровање релативно сложених тема у раду са студентима. 

Учествује као психолог у више пројеката УНХЦР-а и УНИЦЕФ-а, 
Интернационалне мреже помоћи и других хуманитарних организа-
ција са вулнерабилним популацијама: избеглим и расељеним лици-
ма, ромском популацијом, хомосексуалцима, интравенским наркома-
нима, као координатор пројектата или саветодавац. Већ сензибили-
сана за рад са вулнерабилним популацијама, налази много жеље и 
мотивације за рад са онима које многи одбацују, без предрасуда на-
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стоји да топлином и разумевањем превазиђе неповерење одбачених 
и одбацивање разочараних.  

Настоји да као супруга и мајка двоје деце (сада већ одрасле, од 
22 и 17 година), али и као професионалац, максимално одговори сво-
јим обавезама, за шта као највећи мотив носи огромну љубав према 
породици и професији. И да, наравно, буде психолог и „раме за пла-
кање“ и за суседе, родбину, пријатеље, најближу породицу, да увек 
разуме и нађе решење – тако је некако и формиран њен основни мо-
дел понашање – да буде ту за друге, помогне кад треба и за њих мак-
симално уради.  

На Филозофском факултету на Департману за психологију, 
почиње да ради као асистент приправник 1998, стиче звање асистен-
та 1999, доцента 2000, а ванредног професора 2006. године. На мати-
чној и нематичним групама (за Педагогију и Журналистику) Фило-
зофског факултета ангажована је најпре за предмете општа психопа-
тологија, клиничка анторопологија и клиничка психологија, а затим 
бирана као ванредни професор за психодијагностику и ангажована је 
за предмете заштита менталног здравља, неуропсихологију и психо-
дијагностику развојног доба. Ментор је полазницима магистарских 
студија из клиничке психологије, ментор и члан комисије бројних ди-
пломских радова. Као управник Института за психологију од 2002-
2004. године учествује у пројектима републичког Министарства за 
науку и Министарства просвете и спорта.  

Од 2002. је ментор специјализантима из области медицинске 
психологије, при Медицинском факултету у Нишу и члан комисије за 
полагање специјалистичког испита. Члан је комисија за одбрану ма-
гистарских студија при Медицинском факултету у Нишу. Рецензент 
је више рукописа из области клиничке психологије.  
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BOJANA DIMITRIJEVIĆ:  
PSYCHOLOGIST AND CLINICAL EXPERT 

Summary 

The text contains a concise biography with a bibliography extract of Dr. Bo-
jana Dimitrijević, an associate professor at the Department of Psychology of the Fac-
ulty of Philosophy of the University of Niš, a renowned Serbian psychologist and 
clinical expert. Professor Dimitrijević has obliged the Serbian psychological science 
with numerous valuable books and articles on clinical psychology. Apart from out-
standing theoretical achievements in her disciplines of choice, she is greatly dedicated 
to the practical work with vulnerable populations: refugees and displaced persons, 
Romani population, homosexuals, intravenous drug addicts. 
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