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Образац 4 Г
Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ,
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Ужа научна област: друштвено-хуманистичке науке: Англистика
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 11
Имена пријављених кандидата:
1.
Јелена Пршић
2.
Јелена Ракић
3.
Слободан Ракић
4.
Мирјана Кнежевић
5.
Наташа Сунарић Ђорђевић
6.
Катарина Ивановић
7.
Јелена Стојановић
8.
Вера Ошмјански
9.
Татјана Мрваљевић
10.
Ирина Ковачевић
11.
Драгана Стојановић Беширевић
II - О КАНДИДАТИМА
Под 1
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Јелена (Небојша) Пршић
- Датум и место рођења: 2.11.1986. год. у Београду
- Установа где је запослен: Висока школа струковних студија „Спортска
академија“, Београд
- Звање/радно место: професор струковних студија
- Научна област: страни језици
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2009. године
Мастер академске студије: (признат)
- Назив установе: - Место и година завршетка: - Ужа научна област: -
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Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2013. године
- Наслов дисертације: „Интерфејс тела и града у модернистичкој књижевности
Вирџиније Вулф“
- Ужа научна област: филолошке науке
Досадашњи избори у наставна и научна звања: професор струковних студија од 2015;
изабрана за предавача за енглески језик 2010. год.
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Јелена Пршић испуњава
услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
9 година
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације
(заокружити испуњен услов за звање у које
се бира)
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8
9

10
11

Објављен један рад из категорије М20
или три рада из категорије М51 из
научне области за коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или
пет радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне
области за коју се бира.
Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског програма

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
-

Број
радова,
сапштења,
цитата и
др
5 х М51

Навести часописе,
скупове, књиге и
друго

-

-

-

-

-

-

-

-

Часопис:
Филолог
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факултета, односно универзитета или
научна монографија (са ISBN бројем) из
научне области за коју се бира, у периоду
од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33

3хМ33

1. Пршић,
Ј.
(2014),
Occidentalism:
Definitions,
Forms,
Representatives,
and Paradoxes,
Зборник
радова
међународне
конференције
Филолошка
истраживања
данас, 26-27.
новембар 2010,
том
VI
(Култура,
цивилизација,
филологија),
Филолошки
факултет,
Универзитет у
Београду, стр.
109-121
2. Пршић,
Ј.
(2012),
Примена
интерфејса у
књижевности
модернизма,
Зборник
радова
међународне
конференције
Дигитализациј
а културне и
научне
баштине,
универзитетск
и
репозиторијум
и и учење на
даљину,
30.
септембар – 2.
октобар 2011,
Филолошки
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факултет,
Универзитет у
Београду,
књига 4, стр.
229-246
3. Пршић,
Ј.
(2013),
Популарна
култура
и
модерна
поезија
у
дијалогу:
Пуста земља
Т. С. Елиота,
Зборник
радова
међународне
конференције
Културе
у
дијалогу, 26-30.
септембар
2012,
Филолошки
факултет,
Универзитет у
Београду,
књига 2, стр.
373-387
13

14

15

16

17

18

Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61
или М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју
се бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или
М33. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61
или М63. (за поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22
или М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се
бира
Објављен један рад из категорије М24 од
првог избора у звање ванредног професора
из научне области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије М21, М22 или

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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19

20
21

22

23

24

М23 може, један за један, да замени услов
из категорије М24 или М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен
услов из категорије М24 може, један за
један, да замени услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или
М33
Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије М61
или М63
Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског програма
факултета, односно универзитета или
научна монографија (са ISBN бројем) из
научне области за коју се бира, у периоду
од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј заједници

-

-

-

-

-

-

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
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4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
3. Сарадња са другим високошколским,
1. Руковођење или учешће у
научноистраживачким установама,
међународним научним или
односно установама културе или
стручним пројекатима и студијама
уметности у земљи и иностранству
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Под 2
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Јелена (Милун) Ракић
- Датум и место рођења: 26.10.1978. год. у Београду
- Установа где је запослен: Филолошка гимназија, Београд
- Звање/радно место: професор енглеског језика
- Научна област: страни језици
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2001. године
Магистарске академске студије:
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- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2007. године
- Наслов магистарског рада: „Прототипска структура прелазних глагола у
енглеском језику“
- Ужа научна област: филолошке науке
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2015. године
- Наслов дисертације: „Културолошки аспекти концептуализације емоција у
енглеском језику“
- Ужа научна област: филолошке науке
Досадашњи избори у настави и научна звања: НЕМА
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Јелена Ракић испуњава
услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
НЕМА*била је
наставник- ментор на
практичном делу испита
из Методике наставе
студената 4. године, у
Филолошкој гимназији .

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације
(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

7

Број радова,
сапштења,
цитата и др

Објављен један рад из категорије М20 или
5 радова из
три рада из категорије М51 из научне области кат. М51
за коју се бира.

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго
Facta
Universitatis;
Анали
Филолошког
факултета;
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8
9

10
11

12
13
14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,

Наслеђе;
Филолог

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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24

односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј заједници

3. Сарадња са другим високошколским,
научноистраживачким установама,
односно установама културе или
уметности у земљи и иностранству

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
1. Руковођење или учешће у
међународним научним или
стручним пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
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научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.

Под 3
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Слободан (Чедо) Ракић
- Датум и место рођења: 15.9.1971. године у Београду
- Установа где је запослен: Преводилачка агенција Euro-Translations Agency,
Београд
- Звање/радно место: преводилац
- Научна област: енглески језик
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1997. године
Магистеријум: нема
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна област:
Докторат: нема
- Назив установе:
- Место и година одбране:
- Наслов дисертације:
- Ужа научна област:
Досадашњи избори у наставна и научна звања: биран у звање предавача за енглески
језик 2006. год.
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидат Слободан Ракић испуњава услове
за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
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(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2
3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације
(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

7

8
9

10
11

12
13
14

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за
коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од

година радног
искуства
11,5 година
Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
-

Број
рад
ова,
сап
ште
ња,
цит
ата
и др
-

Навести часописе,
скупове, књиге и
друго

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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15

16

17

18

19

20
21
22
23

последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1) English Course Book 1 (нижи
средњи ниво, општи пословни
енглески)
(2003.)
издавач:
Факултет за трговину и
банкарство „Јанићије и Даница
Карић“, Универзитет „Браћа
Карић“, Београд; (ISBN 8683237-09-5
/
CIP
Kаталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије,
Београд
811.111'276.6:33
(075.8)
/
COBISS.SR-ID
109116684)
2) English Grammar Practice-Book 3
(средњи-виши средњи ниво)
(2003.) издавач: Факултет за
трговину
и
банкарство
„Јанићије и Даница Карић“,
Универзитет „Браћа Карић“,
Београд; (ISBN 86-83237-07-9 /
CIP
Kаталогизација
у
публикацији
Народна
библиотека Србије, Београд
811.111 36(075.8) / COBISS.SRID 108170252)
3) English Grammar Practice-Book 4
(виши средњи-напредни ниво)
(2003.) издавач: Факултет за
трговину
и
банкарство
„Јанићије и Даница Карић“,
Универзитет „Браћа Карић“,
Београд; (ISBN 86-83237-08-7 /
CIP
Kаталогизација
у
публикацији
Народна
библиотека Србије, Београд
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811.111'36 (075.8) / COBISS.SRID 109117708), и
4) English Course Book 3 – Choice of
Grammar/Technical Vocabulary
Exercises for Students of Trade,
Banking and Accounting/Auditing
(2005.) издавач: Факултет за
трговину
и
банкарство
„Јанићије и Даница Карић“,
Универзитет „Браћа Карић“,
Београд. (ISBN 86-83237-20-6 /
CIP
Kаталогизација
у
публикацији
Народна
библиотека Србије, Београд
811.111'276.6:336
(075.8)
811.111'276.6:339
(075.8)
/
COBISS.SR-ID 121522188)
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Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј заједници

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним
скуповима
националног
или
међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
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популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
3. Сарадња са другим високошколским,
1. Руковођење или учешће у
научноистраживачким установама,
међународним научним или
односно установама културе или
стручним пројекатима и студијама
уметности у земљи и иностранству
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Услов 1.2. – Члан Организационог одбора Међународног научног
скупа/конференције „Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији;
Београд, 18.5.2018. год.; организатор: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије.
Под 4
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Мирјана (Милан) Кнежевић
- Датум и место рођења: 28.6.1968. године у Крушевцу
- Установа где је запослен: ОШ „1300 Каплара“, Београд
- Звање/радно место: наставник енглеског језика
- Научна област: страни језици
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2004. година
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1995. година
Мастер академске студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2008. година
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- Ужа научна област: енглески језик и књижевност
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2015. година
- Наслов дисертације: „Еклектички постмодернизам Курта Вонегата“
- Ужа научна област: филолошке науке
Досадашњи избори у настава и научна звања: НЕМА
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Мирјана Кнежевић
испуњава услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
НЕМА
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације
(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

7

8
9

10
11

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за
коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија

Број радова,
сапштења,
цитата и др

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго

16

12
13
14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

24

(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
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2. Допринос академској и широј заједници

3. Сарадња са другим високошколским,
научноистраживачким установама,
односно установама културе или
уметности у земљи и иностранству

2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
1. Руковођење или учешће у
међународним научним или
стручним пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
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6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Кандидаткиња је навела да је била члан радне групе за израду предлога наставног
програма за 6. и 7. разред другог циклуса основног образовања и 2. и 3. разред првог
циклуса основног образовања, али није приложила никакв писмени доказ за те тврдње.

Под 5
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Наташа (Ненад) Сунарић-Ђорђевић
- Датум и место рођења: 6.6.1972. године у Београду
- Установа где је запослен: Студио за учење страних језика Language Zone, Београд
- Звање/радно место: координатор за наставу, менаџер за образовање, предавач
енглеског језика
- Научна област: страни језици
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1998. година
Мастер академске студије
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2010. година
- Ужа научна област: филолошке науке - енглески језик и књижевност
Докторат: нема
- Назив установе:
- Место и година одбране:
- Наслов дисертације:
- Ужа научна област:
Досадашњи избори у настава и научна звања: НЕМА
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Наташа Сунарић-Ђорђевић
испуњава услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
НЕМА
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

Број
менторства /
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4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

7

8
9

10
11

12
13
14

15

16

17

18

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за
коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне

Број радова,
сапштења,
цитата и др

учешћа у
комисији и др.
-

-

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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19

20
21
22
23

24

области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј заједници

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
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ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
3. Сарадња са другим високошколским,
1. Руковођење или учешће у
научноистраживачким установама,
међународним научним или
односно установама културе или
стручним пројекатима и студијама
уметности у земљи и иностранству
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Под 6
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Катарина (Милинко) Ивановић
- Датум и место рођења: 6.12.1984. године у Крагујевцу
- Установа где је запослен: - Звање/радно место: - Научна област: 2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
- Место и година завршетка: Крагујевац, 2007.
Магистеријум: (признат)
- Назив установе: -
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- Место и година завршетка: -.
- Ужа научна област: Докторат:
- Назив установе: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
- Место и година одбране: Крагујевац, 2017.
- Наслов дисертације: „Семантика и прагматика предлога у савременом енглеском
језику“
- Ужа научна област: филолошке науке
Досадашњи избори у настава и научна звања: бирана је у звање асистента 2010.
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Катарина (Милинко)
Ивановић испуњава услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
2010-јан. 2018.
(8 година)
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације
(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)

7

8

9

10

Објављен један рад из категорије М20
или три рада из категорије М51 из
научне области за коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61,
М63)
Објављена два рада из категорије М20
или пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора у звање из
научне области за коју се бира.
Оригинално стручно остварење или

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
-

Број
радова,
сапште
ња,
цитата
и др
1 х М51

Навести часописе,
скупове, књиге и друго

-

-

-

-

-

-

Часопис:
Наслеђе
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11

12

13

14

15

руковођење или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно
универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије М31
или М33
Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20
или четири рада из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. (за поновни
избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије М31
или М33. (за поновни избор ванр. проф)

-

-

-

-

4хМ33

1.Аница Крсмановић, Катарина Ивановић
(2017). Временска димензија мотивације у
области учења страних језика. Језик,
књижевност, време: језичка
истраживања (Зборник радова са
Међународног научног скупа Језик,
књижевност, време: језичка
истраживања, Филозофски факултет
Ниш, 22-23.4.2016. УДК 81'243:159.947.5;
ISBN 978-86-7379-446-4, стр. 405-415
2.Аница Р. Радосављевић, Катарина М.
Аксић (2015). Мотивација и ставови
студената србистике и англистике према
учењу енглеског језика с освртом на
питања интегративности, етноцентризма
и страха од асимилације. Српски језик –
од Вука до данас (Зборник радова са
Деветог међународног научног скупа
Српски језик, књижевност, уметност,
24-25.10.2014. Филолошко-уметнички
факултет у Крагујевцу), књига 1,
Универзитет у Крагујевцу, Филолошкоуметнички факултет Крагујевац, стр. 407415 (ISBN 978-86-85991-79-0 / UDK
811.111'243 159.947.5-057.875 (497.11
Крагујевац) / COBISS.SR-ID 218279692)
3.Катарина М. Аксић, (2014). Елементи
језика глобализације у политичком
дискурсу Вука Јеремића. Наука и
глобализација (Зборник радова са
међународног научног скупа, 1719.5.2013. Филозофски факултет Пале),
књига 8, том 1/1, Универзитет у Сарајеву,
Филозофски факултет Пале, стр. 259-267
(ISBN 978-99938-47-58-8 /
DOI10.7251/NSFF 1408259А /
COBISS.RS-ID 4271640),
4.Катарина М. Аксић (2014). Енглески
предлог over и његови еквиваленти у
српском језику. Вишезначност у језику
(Зборник радова са Осмог међународног
научног скупа Српски језик, књижевност,
уметност. 25-26.10.2013. Филолошкоуметнички факултет у Крагујевцу), књига
1, Унверзитет у Крагујевцу, Филолошкоуметнички факултет Крагујевац, стр. 411420 (ISBN 978-86-85991-64-6 / UDK
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811.111'367.633:811.163.41'367.633 /
COBISS.RS-ID 210700300),
1.Катарина М. Аксић (2014). Сличности и
разлике принципијелне полисемије и
других когнитивнолингвистичких
приступа значењу лексема. Савремена
проучавања језика и књижевности
(Зборник радова са Петог научног скупа
младих филолога Србије, 30.3.2013.
Филолошко-уметнички факултет у
Крагујевцу, година V, књ. 1, Филолошкоуметнички факултет, Крагујевац, стр.
153-159 (ISBN 978-86-85991-60-8 / UDK
81'373.42 811.111'373.42 / COBISS.SR-ID
206008588)
2.Катарина М. Аксић, Наталија К.
Живковић (2013). Однос лексема и
менталних концепата из перспективе
теорије релеванције. Савремена
проучавања језика и књижевности
(Зборник радова са Четвртог научног
скупа младих филолога Србије, 17.3.2012.
Филолошко-уметнички факултет у
Крагујевцу), година IV, књ. 1,
Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, стр. 261-266 (ISBN 978-8685991-50-9 / UDK 811.163.41'373:159.95
811.111'373:159.95 81'23 / COBISS. SR-ID
197524748),
3.Наталија К. Живковић, Катарина М.
Аксић (2012). Формална семантика неких
глаголских времена у српском језику.
Савремена проучавања језика и
књижевности (Зборник радова са Трећег
научног скупа младих филолога Србије,
12.3.2011. Филолошко-уметнички
факултет у Крагујевцу), година III, књ. 1,
Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, стр. 213-224 (ISBN 978-8685991-39-4 / UDK 811.163.41'366.58:81'37
/ COBISS.SR-ID 189586188)
4.Катарина М. Аксић (2012). Семантичка
категоризација глагола са префиксом рази њихови енглески еквиваленти.
Савремена проучавања језика и
књижевности (Зборник радова са Трећег
научног скупа младих филолога Србије,
12.3.2011. Филолошко-уметнички
факултет у Крагујевцу), година III, књ. 1,
Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, стр. 481-491. (ISBN 978-8685991-39-4 / UDK 811.163.41'373.611
811.163.41'367.625:811.111'367.625 /
COBISS.SR-ID 189586188), М63.
5.Наталија К. Живковић, Катарина М.
Аксић (2011). Значај употребе типова
говора и речи јунака у моделовању
стварности и наративном структурирању
Андрићевих приповедака Знакови и
Затворена врата. Зборник радова,
Филозофски факултет, Пале, број 13 / 1,
стр. 539-554 (ISSN 1512-5859 / UDK
811.163.41'367.7 / COBISS.BH-ID
7948294),
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Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63. (за поновни избор ванр.
проф)

5хМ63

17

Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области
за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од
првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се

-

-

-

-

18

25

19

20
21

22

23

24

бира. Додатно испуњен услов из
категорије М21, М22 или М23 може,
један за један, да замени услов из
категорије М24 или М51
Објављених пет радова из категорије
М51 у периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије М24 може,
један за један, да замени услов из
категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или
М33
Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије
М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно
универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј
заједници

-

-

-

-

-

-

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
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иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
3. Сарадња са другим високошколским,
1. Руковођење или учешће у
научноистраживачким установама,
међународним научним или
односно установама културе или
стручним пројекатима и студијама
уметности у земљи и иностранству
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Услов 2.1. – Члан ЕЛТА-е – удружења наставника енглеског језика
Под 7
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Јелена (Зоран) Стојановић
- Датум и место рођења: 13.1.1986. године у Смедереву
- Установа где је запослен: ОШ „Ђура Јакшић“, Топионица, Мало Црниће
- Звање/радно место: директор
- Научна област: -
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
- Место и година завршетка: Крагујевац, 2010.
Мастер академске студије:
- Назив установе: - Место и година завршетка: - Ужа научна област: Докторат:
- Назив установе: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
- Место и година одбране: Крагујевац, 2018.
- Наслов дисертације: „(Де)компоновање тела у постмодернистичкој књижевности“
- Ужа научна област: филолошке науке
Досадашњи избори у настава и научна звања: НЕМА
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Јелена (Зоран) Стојановић
испуњава услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
НЕМА
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)

7

Објављен један рад из категорије М20
или три рада из категорије М51 из
научне области за коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу,

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
-

Број
Навести часописе, скупове,
радова,
књиге и друго
сапште
ња,
цитата и
др
1 х М51 Часопис
Наслеђе
-

-
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9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

објављен у целини (М31, М33, М61,
М63)
Објављена два рада из категорије М20
или пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора у звање
из научне области за коју се бира.
Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно
универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33
Један рад са научног скупа
националног значаја објављен у
целини категорије М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20
или четири рада из категорије М51 у
периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира. (за
поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33. (за поновни избор ванр.
проф)
Један рад са научног скупа
националног значаја објављен у
целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне
области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24
од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се
бира. Додатно испуњен услов из
категорије М21, М22 или М23 може,
један за један, да замени услов из
категорије М24 или М51
Објављених пет радова из категорије
М51 у периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира.
Додатно испуњен услов из категорије
М24 може, један за један, да замени

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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20
21

22

23

24

услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног
скупа објављена у целини категорије
М31 или М33
Два рада са научног скупа
националног значаја објављена у
целини категорије М61 или М63

Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно
универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј заједници

-

-

3хМ63

1.Јелена Стојановић, (2013), Идентитет
паноптикона/паноптиком идентитета: МИ
Јевгенија Ивановича Зајматина, Зборник
радова са IV научног скупа младих
филолога Србије, књ. 2: Савремена
проучавања језика и књижевности, одг.
уредник доц. др Маја Анђелковић,
Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, 2013. стр. 201-2019. (ISBN 97886-85991-40-0)
2.Јелена Стојановић, (2012), Човек у ери
масовних медија: Бебиситерка Роберта
Кувера, Зборник радова са Трећег научног
скупа младих филолога Србије, књ. 2:
Савремена проучавања језика и
књижевности, одг. уредник доц. др Маја
Анђелковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац 2012. стр. 299-306
(ISBN 978-86-85991-40-0, УДК
821.111(73).09-32 Кувер Р.)
3.Јелена Стојановић, (2012), Идентитет и
модернизација: Црни албум Ханифа
Курејшија, Зборник радова са научног
скупа „Наука и савремени универзитет –
НИСУН 2, Филозофски факултет
Универзитета у Нишу, Ниш, 16. и 17.
новембар 2012. стр. 239-251 (ISBN 978-867379-301-6 УДК 821.111.09 Kureishi H.)

-

-

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
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академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
3. Сарадња са другим високошколским,
1. Руковођење или учешће у
научноистраживачким установама,
међународним научним или
односно установама културе или
стручним пројекатима и студијама
уметности у земљи и иностранству
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Под 8
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Вера (Власта) Ошмјански

31

- Датум и место рођења: 1.8.1974. године у Врању
- Установа где је запослен: Висока школа социјалног рада, Београд
- Звање/радно место: доцент
- Научна област: страни језици
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1999.
Мастер академске студије:
- Назив установе: Универзитета у Бриселу, Антверпену и Генту, Белгија
(нострификовао Универзитет у Нишу 2010. год.)
- Место и година завршетка: Брисел, 2003.
- Ужа научна област: Америчке студије; након нострификације: филолошке науке
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2015.
- Наслов дисертације: „Концепт енглеског језика као lingua franca и његова
перцепција у академској заједници у Србији“
- Ужа научна област: филолошке науке
Досадашњи избори у наставна и научна звања: наставник, предавач, доцент.
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Вера Ошмјански испуњава
услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
15 година
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

4
5
6

7

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације
(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

Број радова,
сапштења,
цитата и др

Објављен један рад из категорије М20 или
три рада из категорије М51 из научне

2xM24;
3 х М51

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
Навести
часописе,
скупове,
књиге и друго
Часопис:
Наслеђе;
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8

Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61, М63)

1 х М33

9

Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник
за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61 или
М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33.
(за поновни избор ванр. проф)
Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61 или
М63. (за поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22
или М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне

-

Филолошки
преглед;
Европско
законодавство;
Радови
Филозофског
факултета у
Источном
Сарајеву
Међународна
конференција:
Страни језик
струке –
Прошлост,
садашњност,
будућност;
ФОН
Универзиет у
Београду
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

области за коју се бира.

10
11

12
13

14

15

16

17

18
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19

20
21
22
23

24

области за коју се бира. Додатно испуњен
услов из категорије М21, М22 или М23 може,
један за један, да замени услов из категорије
М24 или М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен
услов из категорије М24 може, један за један,
да замени услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник
за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј
заједници

-

-

-

-

-

-

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним
скуповима
националног
или
међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама
наука,
чланство
у
стручним или научним асоцијацијама у
које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
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4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
3. Сарадња са другим високошколским,
1. Руковођење или учешће у
научноистраживачким установама,
међународним научним или
односно установама културе или
стручним пројекатима и студијама
уметности у земљи и иностранству
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Услов 1.1. – Члан редакције часописа за теорију и праксу социјалног рада, социјалне
едукације и рехабилитације „Парадигма“
Услов 1.2. – Члан Научног и Организационог одбора Међународног научног скупа:
Социјална политика у Србији на раскршћу векова; 22-23.11.2018; Висока школа
социјалног рада и Коморе социјалне заштите
Услов 2.1. – Члан Друштва за стране језике и књижевност Србије.
Под 9
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Татјана (Милан) Мрваљевић
- Датум и место рођења: 5.3.1968. године у Осијеку, Република Хрватска
- Установа где је запослен: - Звање/радно место: - Научна област: -

35

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултету Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1992.
Мастер академске студије:
- Назив установе: Филолошки факултету Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2010.
- Ужа научна област: филолошке науке – енглески језик и књижевност
и
Cardiff Metropolitan University, 2015.
Master of Business Administration
Докторат: нема
- Назив установе:
- Место и година одбране:
- Наслов дисертације:
- Ужа научна област:
Досадашњи избори у настава и научна звања: НЕМА
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Татјана (Милан) Мрваљевић
испуњава услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
НЕМА
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације
(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

7

8

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за
коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу, објављен

Број радова,
сапштења,
цитата и др

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
-

-

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго
-

-

-
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9

10
11

12
13
14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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24

Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј заједници

3. Сарадња са другим високошколским,
научноистраживачким установама,
односно установама културе или
уметности у земљи и иностранству

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
1. Руковођење или учешће у
међународним научним или
стручним пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
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професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.

Под 10
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Ирина (Ненад) Ковачевић
- Датум и место рођења: 19.6.1986. године у Добоју, Република БиХ
- Установа где је запослен: - Звање/радно место: - Научна област: 2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Факултет за стране језике Алфа универзитета
- Место и година завршетка: Београд, 2010.
Мастер академске студије
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2012.
- Ужа научна област: енглески језик и књижевност
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2018.
- Наслов дисертације: The Use of Archetypal Structures in James Joyce’s Fiction
- Ужа научна област: филолошке науке
Досадашњи избори у наставна и научна звања: НЕМА
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Ирина Ковачевић испуњава
услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
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2
3

Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

Број радова,
сапштења,
цитата и др

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)

12
13
14

15

-

-

8

11

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
-

-

Објављен један рад из категорије М20 или
3 х М51
три рада из категорије М51 из научне области
за коју се бира.

10

НЕМА

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго
Анали
Филолошког
факултета;
Филолошки
преглед
-

7

9

-
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16

17

18

19

20
21
22
23

24

Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј заједници

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама наука, чланство у
стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа
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управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
3. Сарадња са другим високошколским,
1. Руковођење или учешће у
научноистраживачким установама,
међународним научним или
односно установама културе или
стручним пројекатима и студијама
уметности у земљи и иностранству
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Под 11
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Драгана (Светозар) Стојановић-Беширевић
- Датум и место рођења: 1.3.1968. године у Београду
- Установа где је запослен: Manage IT out d.o.o; Translations – manage IT out
Преводилачка агенција
- Звање/радно место: директор
- Научна област: -
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1991.
Мастер академске студије
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2010.
- Ужа научна област: филолошке науке - енглески језик и књижевност
Докторат: нема
- Назив установе:
- Место и година одбране:.
- Наслов дисертације:
- Ужа научна област:
Досадашњи избори у настава и научна звања: предавач (1992-99.)
3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Драгана СтојановићБеширевић испуњава услове за избор у звање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
година радног
искуства
1
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
2
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
3
Искуство у педагошком раду са студентима
7 година
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

4
5
6

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације
(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

7

8
9

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за
коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од

Број радова,
сапштења,
цитата и др

Број
менторства /
учешћа у
комисији и др.
-

-

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго
-

-

-

-

-
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10
11

12
13
14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

24

последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)
Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручнопрофесионални допринос

2. Допринос академској и широј
заједници

3. Сарадња са другим високошколским,
научноистраживачким установама,
односно установама културе или
уметности у земљи и иностранству

Заокружити ближе одреднице (најмање
пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког
одбора научних часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог
или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за
израду завршних радова на академским
мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим
и међународним научним пројектима
1. Чланство у страним или домаћим
академијама
наука,
чланство
у
стручним или научним асоцијацијама у
које се члан бира.
2. Председник или члан органа
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или
универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета,
стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима
ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и
институција, програми едукације
наставника) или у активностима
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде
и признања у развоју образовања или
науке.
1. Руковођење или учешће у
међународним научним или
стручним пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или
комисијама на другим
високошколским или
научноистраживачким
институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство
у органу или професионалном
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удружењу или организацији
националног или међународног
нивоа.
4. Учешће у програмима размене
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на
универзитетима у земљи или
иностранству
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу.
Услов 1.2. – Асоцијација Алумни и пријатеља Централно-европског Универзитета у
Србији; Селекциона комисија - Alumni Small Grants Program of Scholarship Programs,
Open Society Foundations; Селекциона комисија - Academic Career Development Program
Grants for Occupied Palestinian Territories, Open Society Foundations.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
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На основу увида у комплетну конкурсну документацију комисија је констатовала
да сви пријављени кандидати испуњавају основни услов конкурса, а то је да имају
заршен филолошки факултет, одсек англистике. Комисија је такође констатовала да је
од 11 кандидата који су конкурисали, чак 7 завршило докторске студије и стекло звање
доктора филолошких наука, што је задатак да се изабере одговарајући кандидат
учинило тежим и интересантнијим.
Већина пријављених кандидата, поред стеченог звања доктора филолошких
наука, приложила је и списак објављених радова у часописима и у зборницима радова
са конференција. Посебно се по броју радова издвајају следећи кандидати: Јелена
Пршић - 1 објављени рад, Јелена Ракић - 6 објављених радова, Катарина Ивановић - 11
радова, Јелена Стојановић - 7 радова, Мирјана Кнежевић - 6 радова, Вера Ошмјански - 8
радова и Ирина Ковачевић - 5 радова. Сагледавајући тематику наведених радова, може
се закључити да међу њима има оних који су директно релевантни не само за ужу
научну област, већ посебно за звање наставника енглеског језика. То су неки радови
кандидаткиња Катарине Ивановић - Крсмановић и Ивановић (2017), Радосављевић и
Аксић (2015), Аксић (2014), Вере Ошмјански - (Беко и Ошмјански (2017), Ошмјански
(2018). Од значаја су и радови које су кандидати изложили на научним скуповима и
који су објављени у зборницима радова, као што су 2 учешћа кандидаткиње Јелене
Ракић, 3 Катарине Ивановић, 5 Јелене Стојановић, 5 Вере Ошмјански. Кандидат
Слободан Ракић објавио је 2 универзитетска уџбеника и 2 практикума за Енглески језик
(Универзитет "Браћа Карић", Београд, 2003. и 2005.). Кандидати су такође показали
велико интересовање за стручно усавршавање, о чему сведоче наводи и потврде датог
учешћа: Јелена Ракић - 5, Катарина Ивановић - 3, Слободан Ракић - 2, Мирјана
Кнежевић - 9 без потврде, Наташа Сунарић-Ђорђевић - 11 без потврде.
Са становишта избора у звање предавача Енглеског језика један од услова јесте и
способност за наставни рад, што је већина кандидата показала својим дугогодишњим
радом у настави у школама и високошколским институцијама. У том смислу, најдуже
наставно искуство има кандидаткиња Мирјана Кнежевић - 24 године у основној школи,
затим Слободан Ракић - 15, од тога 11 у високом школству, Јелена Ракић - 17 у
гимназији, Вера Ошмјански - 19, од тога 16 у високом школству, Катарина Ивановић 10, од тога 8 у високом школству, Јелена Пршић - 9 у средњем и вишем школству,
Јелена Стојановић - 8 у основној школи, Тајана Мрваљевић - 3 у настави, Драгана
Стојановић Беширевић - 7 у настави, Ирина Ковачевић - 1 у настави. Такође је битно
поменути и просечну оцену коју су кандидати остварили током основних академских
студија, па се по датом показатељу посебно издвајају: Јелена Пршић (9,30), Катарина
Ивановић (9,15), Јелена Ракић (9,05) и Слободан Ракић (8,52).
Све претходно наведено указује на чињеницу да је комисија имала веома сложен
задатак да од кандидата који су конкурисали изабере оног који би највише одговарао
захтевима радног места предавача Енглеског језика на Технолошко-металуршком
факултету у Београду. Ово посебно због чињенице да је већина кандидата веома
квалитетна, да се се кандидати међусобно разликују по својим референцама, тако да
неки имају предност у области објављених радова, неки кандидати се истичу према
нивоу образовања, други према учешћу на сипозијумима, преводилачкој активности,
стручном усавршавању или према радном искуству у школским и високошколским
установама, тако да су приликом избора кандидата често одлучивале нијансе. Наведене
референце свакако су вредне похвале за све кандидате, али према конкурсу може бити
изабран само један. Мада за радно место предавача страног језика докторат из области
филолошких наука није неопходан услов, приликом разматрања приспелих пријава све
референце кандидата узете су у обзир, с обзиром на то да оне говоре о вредности,
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подобности и о квалитету кандидата за наставника страног језика на факултету.
Имајући у виду све претходно наведено, комисија се определила да за наставника
Енглеског језика, ужа научна област Англистика, на Технолошко-металуршком
факултету Универзитета у Београду предложи кандидата под редним бројем 8 - др
Веру Ошмјански. Кандидаткиња др Вера Ошмјански дипломирала је 1999. године на
Катедри за енглески језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у
Београду (просечна оцена 7,95). Године 2003. кандидаткиња је стекла академско звање
Master of Arts in American Studies на постдипломским студијама из области Америчких
студија у оквиру интеруниверзитетских студија Универзитета у Бриселу, Антверпену и
Генту, Белгија (одбранила мастер рад из америчке књижевности; наслов рада: Gibson’s
narratives as a casebook of postmodern concerns; диплома је нострификована од стране
Универзитета у Нишу 30.4.2010. године – Мастер филолошких наука), а 2015. године
докторирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду из области
примењене лингвистике.
Др Вера Ошмјански објавила је 8 радова у релевантним часописима, учествовала је
на 3 међународне конференција (2012, 2014, 2018), има 3 објављена књижевна превода
(2004, 2006, 2016), рецензент је 1 уџбеника за студенте англистике на Универзитету
Сингидунум (2016), члан је редакције часописа "Парадигма", била је члан научног и
организационог одбора међународног научног скупа (2018), одржала је једно
предавање по позиву у Друштву младих лингвиста (2016), вршила је превод научних
радова и резимеа, као и текстова из различитих струка, а члан је и Друштва за стране
језике и књижевност Србије. Кандидаткиња др Вера Ошмјански од 1999. године до
данас радила је у области наставе и то 1999. године у средњој школи, од 1999. 2002.
године у приватним школама страног језика, од 2003. до 2017. у настави на
универзитету Сингидунум у звању доцента. Од 2017. године кандидаткиња ради на
Високој школи социјалног рада, Београд, у звању доцента на предметима – Енглески
језик 1, 2, 3, и 4, Увод у лингвистику, Фонетика (Департман за логопедију) и Академско
писање (Департман за социјални рад).
Детаљном анализом конкурсне документације, као и документације предложеног
кандидата, комисија је мишљења да је кандидат др Вера Ошмјански својим
досадашњим радом и ангажовањем (одбраном докторске дисертације из примењене
лингвистике, радом у настави, посебно на високошколским установама, објављивањем
релевантних радова у часописима, учешћем на конференцијама, преводилачким
активностима, као и другим научним и стручним активностима), показала способност
за наставни рад, као и спремност да се развија у струци, тако да представља
одговарајући избор за радно место наставника страног (енглеског) језика у звању
предавача.
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Предлог Комисије
На основу увида у комплетну конкурсну документацију, као и на основу увида у
достављену документацију кандидата, мишљења смо да кандидат др Вера Ошмјански
својим квалификацијама и компетенцијама испуњава све услове прописане Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Технолошкометалуршког факултета у Београду за наставника страног језика - Енглески језик на
Технолошко- металуршком факултету у Београду. На основу свега наведеног, комисија
предлаже Изборном већу Технолошко-металуршког факултета Универзитета у
Београду да др Веру Ошмјански изабере за наставника страног језика (енглески језик),
у звање предавача, за ужу научну област Англистика, као и да предлог упути Стручном
већу научне области друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Београду.

Београд, 25. јануар 2019.
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