
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду-Технолошко-металуршки факултет  

Ужа научна, oдносно уметничка област: страни језици 

Број кандидата који се бирају: 1 (један) 

Број пријављених кандидата: 6 (шест), од којих 2 (Нина Кисин и Марија Недељковић Правдић) нису 

приложила штампану верзију пријаве. 

Имена кандидата који су поднели потпуну документацију захтевану конкурсом: 

1. Ивана Бига Ковачевић 

2. Марија Ђурђевић 

3. Павле Павловић  

4. Јелена Штефан. 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

КАНДИДАТ ПОД БР. 1 
 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Ивана (Никола) Бига Ковачевић 

- Датум и место рођења: 14.10.1983. год. у Београду 

- Установа где је запослен: Војна академија, Универзитет одбране у Београду 

- Звање/радно место: наставник страног језика, инструктор практичне наставе - преводилац у 

Центру за самостално учење енглеског језика у Одсеку за наставу и провере знања Центра 

страних језика Департмана друштвено-хуманистичких наука Деканата Војне академије 

Универзитета одбране у Београду   
- Научна, односно уметничка област: Енглески језик 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2008. године 

Мастер:   

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2010. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: енглески језик и књижевност 

- Наслов мастер рада: „Fatalism in Hardy's Universe (Фатализам у Хардијевом универзуму)“ 

Докторат: нема 

- Назив установе:  

- Место и година одбране:  

- Наслов дисертације:  

- Ужа научна, односно уметничка област:  



Досадашњи избори у наставна и научна звања: бирана је у звање наставник страног језика за 

ужу научну област „Енглески језик“ 2021. године 

 

3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Ивана (Никола) Бига Ковачевић 

испуњава услове за избор у звање - наставник страног језика – енглески језик.  

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број 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 

 

2 године 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

- 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, односно мастер студијама 

- 

6 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 

Навести часописе, скупове, 

књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира. 

- - 

8 Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

1 x M33 Међународна конференција: 

"Language, Literature and Nature", 

Faculty of Foreign Languages, Alfa 

BK University, Belgrade 

 

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.  

 

- - 

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

 

1 Учешће на пројекту „Курсеви 

језика за студенте“, Економски 

факултет, Универзитет у 

Београду, 2009. год. 

11 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 

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

- - 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

- - 

14 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) 

 

- - 

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  

(за поновни избор ванр. проф) 

 

- - 

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

- - 

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

- - 

18 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 

- - 

19 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  

- - 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 
- - 

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 

 

- - 

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 

 

- - 

23 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 

- - 

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

- - 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

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. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

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. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

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 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

Услов 1.1. – Сарадник на изради речника Енглеско-српски војни речник, Божовић С., Медија центар 

„Одбрана”, Београд, 2017. год.; Уредница за енглeски језик (заједно са другим сарадницама) часописа 

Војносанитетски преглед, годишта 2021-2022. 

Услов 2.4. – „Курс за напредно коришћење платформе учења на даљину”, 2019; English Language Proficiency 

Testing Workshop, 2019; Language Standards and Assessment Seminar, 2019; 21st Century Teaching – Introducing 

Educational Neuroscience in the Classroom, 2019; Teacher Training Workshop (new developments in ELT, lesson 

planning, reading, listening and speaking skills, integrated skills, and the teacher as a language researcher), 2018; 

Proficiency Testing Workshop, 2018; Military Terminology Teacher Training Seminar, 2017; Achievement Testing 

Workshop, 2017; Trainer Development Course, 2017; PELT Regional Conference – Sustainability of Military ELT in 

the Western Balkans, 2017; Placement/Progress/Achievement Testing, 2016; Developing English Language Training 

with Two Textbooks: General Military Topics and Topics in Counterinsurgency, 2016; Teaching with Technology 2, 

2016; Teaching with Technology, 2015; PELT Regional Best Practice Conference – Effective Communications 

Training for International Missions, 2015; Listening and Listening Skills, 2015; Techniques, Methods and Approaches 

in ELT, 2015.; Testing in the Military and STANAG 6001. Principles of Language Testing, 2014; On-line Course 

Planning. Specifying the Course Syllabus, 2014; Blended Learning Course Design, 2013; „Обука наставника у 



коришћењу платформе за учење на даљину, децембар 2012. – фебруар 2013.; „Специјалистички курс писаног 

и судског превођења на енглеском језику”, школска 2012/2013; Task-based Learning, 2010. 

Услов 2.5. – Одликована војном спомен-медаљом за изузетне резултате у војној служби за војног службеника, 

2014. година. 

 

КАНДИДАТ ПОД БР. 2 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Марија (Чедомир) Ђурђевић 

- Датум и место рођења: 5.02.1992. год. у Ваљеву 

- Установа где је запослен: без сталног запослења 

- Звање/радно место:  

- Научна, односно уметничка област: / 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2015. године 

Мастер:   

- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2016. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: енглески језик и књижевност 

Магистеријум:  / 

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат:/ 

- Назив установе: 

- Место и година одбране: 

- Наслов дисертације: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Досадашњи избори у наставна и научна звања:  

- 2020-2021: Факултет здравствених и пословних студија, Универзитет Сингидунум, Сарадник у 

настави – филолошке науке, енглески језик; 

4) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Марија (Чедомир) Ђурђевић испуњава 

услове за избор у звање - наставник страног језика – енглески језик.  

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број 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 

4,84 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

1 година 

 

 



 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

- 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, односно мастер студијама 

- 

6 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 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за 

коју се бира. 

- - 

8 Саопштена три рада на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

3 x M33 1) Đurđević, M. (2020). 

Challenging the Genre: 

Margaret Drabble’s A 

Summer Bird-Cage as a 

Female Bildungsroman. U 

Philological Forum, Journal 

for Young Scholars in 

Humanities (str. 31-40). 

Sofija, Bugarska: Univerzitet 

Sv. Kliment Ohridski, godina 

VI, br. 1. 

2) Đurđević, М. (2018). 

Instaself: Kreiranje identiteta 

na društvenim mrežama, 

slučaj Instagrama. U Zbornik 

radova sa 11. Naučno-stručne 

konferencije Studenti u susret 

nauci – StES 2018, 

Humanističke nauke: 

postidentiteti (str. 122-135). 

Banja Luka, Bosna i 

Hercegovina: Univerzitet u 

Banjoj Luci. DOI: 

10.7251/ZSSN1811122D 

3) Đurđević, M. (2018). Which 

of the Figs to Choose: Sylvia 

Plath’s The Bell Jar in the 

Context of Second-Wave 

Feminism.U Konteksti 4 (str. 

113-123). Novi Sad, Srbija: 

Filozofski fakultet, br. 4. 

DOI: 821.111(72)-31.09Plath 

S. 

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.  

 

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

 

- - 

11 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 

- - 

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

- - 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

- - 

14 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) 

 

- - 

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  

(за поновни избор ванр. проф) 

 

- - 

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  

(за поновни избор ванр. проф) 

 

- - 

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

- - 

18 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 

- - 

19 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  

- - 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 
- - 

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 

 

- - 

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 

 

- - 



23 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 

- - 

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

- - 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

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. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

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. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

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 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

Услов 2.4. – Академске 2017/18. године ангажована као предавач енглеског језика за запослене на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду. 

Услов 2.5. – Прва награда за најбољи рад из хуманистичких наука представљен на 11. Научно-стручној 

конференцији Студенти у сусрет науци – СТЕС 2018 са међународним учешћем, Бања Лука, 2018. године. 

 

 



 

КАНДИДАТ ПОД БР. 3 
 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Павле (Мирослав) Павловић 

- Датум и место рођења: 22.04.1983. год. у Београду 

- Установа где је запослен: ПМФ Универзитета у Београду 

- Звање/радно место: хонорарни наставник 

- Научна, односно уметничка област / 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет (општа књижевност и 

теорија књижевности) 

- Место и година завршетка: Београд, 2007. 

Основне студије 

Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет (енглески језик и 

књижевност) 

- Место и година завршетка: Београд, 2010. 

Мастер:   

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет, Општа књижевност и 

теорија књижевности 

- Место и година завршетка: Београд, 2010. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: компаративна књижевност 

Магистеријум:  / 

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2016. године 

- Наслов дисертације: „Гозбене слике у европском роману деветнаестог века“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: књижевност 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- 2015-2020: Универзитет Синергија, Бијељина - Курсеви: Увод у књижевну теорију, Лексичка 

семантика и прагматика, Синтакса, Савремени енглески 1 и 2, Савремени енглески 7, Савремени 

енглески 8, Британска историја и култура, у звању доцента; 

- 2016-2020: Универзитет Сингидунум, Београд - Курсеви: Вештине говорења, Драма, филм и 

књижевност 1, Драма, филм, књижевност 2, Англофоне студије 1, Англофоне студије 2, Енглески 

језик за специфичне намене (спортске науке и заштитна животне средине), у звању доцента; 

3) Испуњени услови за избор у звање: Кандидат Павле (Мирослав) Павловић испуњава услове 

за избор у звање наставник страног језика – енглески језик. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број 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) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

- 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, односно мастер студијама 

- 

6 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 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за 

коју се бира. 

3 1) Павловић, П. (2010) Домети 

Бахтиновог дијалога. 

Књижевна историја, V(42), 

523-536. М24 

2) Павловић, П. (2011). 

Критика Достојевског у 

раном совјетском периоду. 

Зборник радова Матице 

српске, V(79), 17-49.М51 

3) Павловић, П. (2013). 

Визуелизација 

књижевности (приказ 

зборника радова), ур. 

Корелија Ичин и Јасмина 

Војводић, Зборник Матице 

српске за језик и 

књижевност, 84, 229-

326.М24 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

  

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.  

 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

  

11 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 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

  



13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

  

14 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) 

 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  

(за поновни избор ванр. проф) 

 

  

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

  

18 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 

  

19 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  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 
  

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 

 

  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 

 

  

23 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 

  

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 



 

1. Стручно-професионални 

допринос 

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. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

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. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

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 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

КАНДИДАТ ПОД БР. 4 
 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Јелена (Иван) Штефан 

- Датум и место рођења: 12.09.1993. год. у Пожаревцу 

- Установа где је запослен: - 

- Звање/радно место: - 
- Научна, односно уметничка област: - 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2016. године 

Мастер:   

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2017. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: језик, књижевност, култура 



- Наслов мастер рада: „Aspects of Semantic Priming: Association and Semantic Features vs. 

Emotions and Current Mood“ 

Докторат: нема 

- Назив установе: - 

- Место и година одбране: - 

- Наслов дисертације: - 

- Ужа научна, односно уметничка област: - 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: НЕМА 

 

4) Испуњени услови за избор у звање: Кандидаткиња Јелена (Иван) Штефан испуњава 

услове за избор у звање наставник страног језика – енглески језик. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број 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 

 

3 године 

 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

- 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, односно мастер студијама 

- 

6 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 

Навести часописе, скупове, 

књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за 

коју се бира. 

- - 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

- - 

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.  

 

- - 

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

2 Ангажовање на пројекту држања 

наставе енглеског језика 



 запосленима на Филолошком 

факултету, Универзитет у 

Београду, децембар 2018. – јул 

2019.; 

Сарадник на пројекту Динамика 

структура српског језика у оквиру 

стипенције Министарства 

просвете за докторанте, 2018 – 

данас; 

11 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 

- - 

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

- - 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

- - 

14 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) 

 

- - 

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  

(за поновни избор ванр. проф) 

 

- - 

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

- - 

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

- - 

18 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 

- - 

19 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  

- - 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 
- - 

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 

 

- - 



22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 

 

- - 

23 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 

- - 

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

- - 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

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. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

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. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

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 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

Услов 2.4. – Учешће на едукативном семинару KOBSON, Народна библиотека Београд, 2019. 

 



 

 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

На основу детаљног увида у приложену документацију, као и на основу разговора са кандидатима који су 

испунили услове конкурса, комисија је закључила да сви кандидати испуњавају формални услов конкурса за 

наставника енглеског језика. Већина кандидата бави се и научно-истраживачким радом, о чему сведоче 

њихови објављени радови, а сви кандидати имају и искуство рада на наставничким пословима. Утисак о 

кандидатима употпуњен је разговором у првом кругу са свим кандидатима, као и у другом кругу са 

кандидатима који су ушли у ужи избор. Комисија је издвојила кандидаткињу Марију Ђурђевић која је 

остварила висок просек на основним академским студијама из области англистике, има одбрањен мастер рад 

на Филолошком факултету Универзитета у Београду из области англистике, пријавила је докторску 

дисертацију на Филолошком факултету Универзитета у Београду, а има и објављене научне радове и искуство 

педагошког рада и на универзитетском нивоу. Поред свега наведеног, Марија Ђурђевић је на разговору 

оставила најповољнији утисак од свих кандидата. На основу свих релевантних чињеница и на основу утиска 

о кандидатима, комисија предлаже Изборном већу Технолошко-металуршког факултета Универзитета 

у Београду да за наставника страног језика за ужу научну област Енглески језик, с пуним радним 

временом, на одређено време у трајању од четири године, изабере Марију Ђурђевић. 

 

 

Место и датум: Београд 27. септембар 2022.                                                                                                                          

                                                                                                                КОМИСИЈА,                                          

 

                                                                                                Др Гордана Кокеза, редовни професор 

                                                                                Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 

                                                                                 

 

                                                                                                                  Др Андреј Бјелаковић, доцент 

                                                                                               Универзитет у Београду, Филолошки факултет 

 

                                                                                                 Др Тијана Весић Павловић, ванредни професор 

                                                                                                    Универзитет у Београду, Машински факултет 


