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Љубица Васић - Биографија 

 

Љубица Васић рођена је 30. децембра 1983. године у Крагујевцу. Дипломирала је 

енглески језик и књижевност на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 

Крагујевцу 2006. године. Мастер студије политикологије завршила је на Факултету 

политичких наука у Београду 2015. године и стекла звање мастер политиколог за међу-

народне послове. Докторирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2016. 

године.  

Од 2009. до 2012. године била је запослена као саветник за стручне послове из области 

међународне сарадње у Народној скупштини. У току 2012. године била је народни посланик 

и шеф Сталне делегације Републике Србије у Савету Европе у Стразбуру, када је била и 

члан скупштинског Одбора за спољне послове и Одбора за европске интеграције. Исте 

године је обављала и дуж- ност посебног саветника министра спољних послова Републике 

Србије за Европу и Америку. Године 2013. била је именована за помоћника министра 

спољних послова за Европску унију, а од 2014. године обављала је дужност посебног 

саветника министра спољних послова Републике Србије. Заменик је главног и одговорног 

уредника ДИОГЕН про култура магазина за регионалну (Југоисточна Eвропа) науку (САД 

– http://www.diogenpro.com) од марта 2021.г. 

Академску каријеру започела је 2017. године као доцент за научну област Филолошке 

науке. Предавала је као и доцент за политичке науке. Тренутно је запослена као научни 

истраживач на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Њене уже области 

интересовања обухватају модерну америчку идеологију, књижевност и историју, као и 

дипломатију и међународне односе на билатералном и мултилатералном нивоу, с обзиром 

на радно искуство које поседује на том пољу.  
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Референце (објављени радови): 

 

 “Criticism of American family in Buried Child by Sam Shepard” у часопису Наслеђе 

(Издавач Филолошко-уметнички факултет, Универзитета у Крагујевцу) 2008; 

 Херменеутички приступ поимању времена у роману Госпођа Даловеј Вирдџиније 

Вулф“ у Зборнику радова са научног скупа младих филолога (Филолошко-

уметнички факултет, Универзитета у Крагујевцу) 2009; 

 „Transformation of mythical codes in Buried Child a play by Sam Shepard” у Зборнику 

радова са међународне конференције “Language, literature and cultural policies – from 

evolution to involution”, Универзитет у Крајови, Румунија, 2009; 

 „Идеологија и мит у драми Проклетство изгладнеле класе Сема Шепарда“ у 

Зборнику радова са међународне конференције „Научна и духовна утемељеност 

друштвених реформи“, Филозофски факултет, Универзитета у Бања Луци, 2009; 

 „Појам идентитета у драми Прави Запад Сема Шепарда“ у Зборнику радова са другог 

научног скупа младих филолога „Савремена проучавања језика и књижевности, 

Филолошко-уметнички факултет, Универзитета у Крагујевцу, 2010; 

 „Идентитет, мит и идеологија у драми Прави Запад Сема Шепарда“ у Зборнику 

радова са научне конференције „Језик, Књижевност, Промене“, Филозофски 

факултет, Универзитета у Нишу, 2010; 

 „Конструкција идентитета и дискурс идеологије у роману Госпођа Даловеј 

Вирџиније Вулф“ у Зборнику радова са међународне научне конференције 

Philological Research Today: Language, Literature, Culture, Филолошког факултета, 

Универзитета у Београду, 2012. године; 

 У марту 2014. објављен рад на тему “ EU enlargement and Serbia’s Foreign Policy 

Strategy; 

 У децембру 2017. објављен рад на тему „“Theatrical response to Vietnam War – 

Construction of Masculinity in Post-Vietnam America”; 

 У мају 2018. објављен рад на тему „The Process of Globalization and its Impact on the 

Modern Economy”, u:  Economic and Social Development 30th International Scientific 

Conference on Economic and Social Development, Varazdin Development and 

Entrepreneurship Agency in cooperation with Megatrend University, Serbia University 

North, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Poland Faculty of Law, 

Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat; 

 У новембру 2018. објављен рад на тему „“The Relations between the United States of 

America and the Russian Federation and its Impact on Serbia’s European Union 

Accession” у часопису Мегатренд Ревија, Мегатренд Универзитета у Београду; 

 Објављен рад “Foreign Medical Missions in Serbia in the First World War” ” у часопису 

Мегатренд Ревија, Мегатренд Универзитета у Београду; 

 2018. године објављена књига под насловом Амерички поствијетнамски мушки 

идентитет, издавач Црвена линија, Филолошко-уметнички факултет, Универзитета 

у Крагујевцу; 

 У септембру 2019. објављен рад „Културно и историјско наслеђе Србије и дијаспора 

као елементи дипломатије у часопису“ Међународна политика, Института за 

међународну политику и привреду, Београд; 
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 У јануару 2021. године прихваћен за објављивање рад на тему „Идентитетски 

аспекти културолошког суверенитета у модернизацији Далеког Истока“ у часопису 

Наслеђе Филолошког-уметничког факултета у Крагујевцу; 

 У јануару 2021.г. објављен рад у ДИОГЕН про култура магазину, САД - "ЗНАЧАЈ 

ГЕОСТРАТЕШКОГ ПОЛОЖАЈА СРБИЈЕ И СПОЉНОПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ 

(Први део). Журнал је регистрован у Библиотеци Конгреса САД. http://www. 

diogenpro.com  

 У новембру 2020. године објављена књига Америчко политичко позориште и у 

припреми је књига под радним насловом Нови светски поредак. 

 

 

Национална и међународна предавања: 

 

 На позив Центра за трансатлантске односе, Универзитета Џонс Хопкинс у Вашингтону, 

одржала предавање на тему “Challenges of Serbia on its Path towards the EU”; 

 Рад на истоимену тему објављен је у Зборнику радова Центра за трансатлантске студије 

Универзитета Џонс Хопкинс у Вашингтону; 

 У марту 2013. одржала предавање на тему “Жене у дипломатији” на Међународној 

конференцији о управи у државним структурама, у организацији Института за трансфузију 

крви И Црвеног крста Србије и Владе Републике Србије; 

 У марту 2013. одржала предавање на Факултету политичких наука, Универзитета у 

Варшави, на тему “ Challenges of Serbia on its Path towards the EU ”; 

 У мају 2013, на позив Института Вудроу Вилсон из Вашингтона, одржала предавање на тему 

„Serbia on its path to EU“, у организацији Института Вудроу Вилсон и Министарства 

спољних послова Републике Србије; 

 У мају 2013. учествовала на међународној конференцији у Даблину под називом “EU 

Enlargement and the Western Balkans – 10 Years After Thessaloniki"; 

 У јуну 2013. одржала предавање на Институту на међународну политику и привреду у 

Београду на тему “ЕУ интеграције: Изазови и изгледи за земље западног Балкана”, у 

организацији Института за међународну политику и привреду и Фондације Ханс Зајдел, под 

покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 

 У августу 2013. одржала предавање на Дипломатској академији Министарства спољних 

послова Републике Србије на тему “Спољна и Европска политика Републике Србије” за 

студенте Нортхеастерн Университy у Бостону, студенте Војне академије Нигерије и 

представнике Организације српксих студената из дијаспоре, у организацији Министарства 

спољних послова Републике Србије;  

 У септембру 2017. учествовала на VIII Научној конференцији “Културолошко и историјско 

наслеђе Србије у свету”, у организацији Института за међународну политику и привреду у 

Београду; 

 На позив Факултета политичких наука, Универзитета у Варшави, одржала предавање на 

тему “Challenges of Serbia on its Path to EU” у марту 2013. године; 

 У септембру 2017. године учествовала на VIII научном скупу “Културно и историјско 

наслеђе Србије у свету” одржаном на Институту за међународну политику и привреду у 

Београду; 
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 У новембру 2017. године одржала предавање на Факултету за пословне студије, право и 

безбедност, Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у Београду, на тему „Дипломатска 

пракса“; 

 У фебруару 2018. одржала предавање на тему “The impact of the Relations Between the United 

States of America and Russian Federation on Serbia’s EU Accession” на Геоекономском 

факултету Мегатренд Универзитета; 

 У мају 2018. учествовала на 30. међународној конференцији о економском и друштвеном 

развоју организованој у сарадњи између Мегатренд Универзитета и Факултета за 

менадзмент у Варшави, на тему “The Process of Globalization and its Impact on the Modern 

Economy”; 

 У октобру 2018. учествовала на конференцији Српско историјско и културно наслеђе на 

Институту за међународну политику и привреду на тему „Српско културно наследје и 

дијаспора као елементи дипломатије“. 

 

 

Љубица Васић живи и ради у Београду’, Србија. 
 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.2021. 
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