Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Филолошки факултет
Ужа научна, oдносно уметничка област: Англистика, предмет Америчка књижевност
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Александра Вукотић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Александра (Чедомир) Вукотић
- Датум и место рођења: 1. август 1984. године, Београд
- Установа где је запослен: Филолошки факултет
- Звање/радно место: лектор на Катедри за англистику
- Научна, односно уметничка област: англистика

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2007.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2016.
- Наслов дисертације: Историја и фикција у романима Дона ДеЛила
- Ужа научна, односно уметничка област: америчка књижевност
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-2007-2013: сарадник у настави за савремени енглески језик
-2014-данас: лектор за савремени енглески језик

3) Испуњени услови за избор у звање: доцент

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
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

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

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

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

6

oценa / број година
радног искуства
Позитивно оцењено
приступно предавање
(оцена 5). / Десет година
радног искуства.
Позитивно оцјењен
досадашњи рад у
формалним
анкетирањима студената
које је спроводио
Филолошки факултет
БУ на основу
Правилника о
студентском
вредновању педагошког
рада наставника и
сарадника (средња
оцјена 4,9).
Десет година педагошког
рада (сарадник, лектор,
предавач).

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.
- Учествовала у великом
броју комисија за израду
мастер радова.
- Помоћ у остваривању
сарадње између
Филолошког факултета
УБ и Универзитета у
Бамбергу, Немачка, у
оквиру које се спроводи
успјешна размјена
студената на свим
нивоима студија преко
програма Erasmus +.

(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.

Број радова, сапштења, цитата и
др

Навести часописе, скупове, књиге и
друго

Часописи који Стручно веће
друштвених и хуманистичких
наука верификује посебном одлуком (попут часописа категорије
М24 са листе Министарства
просвете и науке), а на основу
предлога факултета
(М 20 – 1)

Вукотић, Александра. „Од поетике
шума до поетике тишине: модерна
историја и нови трагични наратив“.
Зборник Матице српске за
књижевност и језик (књига 65,
свеска 1, 2017). Ур. Ј. Делић. Нови
Сад, Матица српска, 2017, стр. 201218. ISSN 0543-1220; УДК
821.111(73)-31.09 Делилло Д. М24

Часописи водећег националног
значаја које утврђује Стручно веће
друштвених и хуманистичких
наука на основу предлога
факултета
(М 51 – 2)

Вукотић, Александра. „Дон ДеЛило:
На таласу разумевања“. Култура, бр.
143, ур. В. Гордић Петковић, А.
Прњат, И. Видмар, Београд, Завод за
проучавање културног развитка, 2014,
стр. 69-85. ISSN 0023-5164; УДК
821.111(73).03-31 М51
Марић, Александра. „Најава
апокалипсе у дискурсу масовних
медија“. Култура, бр. 128, ур. М.
Тодић, Београд, Завод за проучавање
културног развитка, 2010, стр. 233250. ISSN 0023-5164; УДК 316.776.4
32.019.51:551.1/.4 М51

8

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

(M 33 – 2)

Marić, Aleksandra. “DeLillo’s White
Noise: Language as a mirror and catalyst
of existential anxiety in a world of
simulacra,” Maribor International
Review, Vol. 3, No. 1., ed. V. Kennedy,
2010, pp. 1-8; ISSN 1855-3605; M33
Tanasijević, M., A. Vukotić. The
challenges of teaching ESP in traditional
and virtual classrooms in Serbia at the
academic level, English Language and
Literature Studies: Embracing Edges,
ed. Z. Paunović, Filološki fakultet
Univerziteta u Beogradu, 2014, pp. 299308. ISSN 978-86-6153-197-2; UDC
37.018.43(497.11)
811.111:159.953.5(497.11) M33

(M63 – 1)

Марић, Александра. „Ово је Енглеска
и њен Црни албум или Буда из
предграђа произведен у Британији:
представљање и прихватање другог
током последње трећине двадесетог
века“. Савремена проучавања
језика и књижевности, ур. М.
Анђелковић, Филолошко-уметнички
факултет у Крагујевцу, 2011, стр. 3748. ISSN 978-86-85991-31-8; УДК
82.0(082) 821.09(082)
821.163.41.09(082) М63

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
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.
- Од 2016. члан уређивачког одбора научно-стручног часописа за
језик, књижевност и културу Belgrade BELLS (Belgrade English
Language and Literary Studies). Часопис издаје Катедра за англистику
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
- Од 2009. до 2015. године помоћник главног уредника у редакцији
научно-стручног часописа за језик, књижевност и културу Philologia
који издаје истоимено удружење.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
- Као члан организационог одбора ангажована је на припреми Петог
бијеналног међународног научног скупа Друштва Џон Апдајк (The
Fifth Biennial John Updike Society Conference), који ће се одржати од

1. до 4. јуна 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у
Београду, први пут изван територије Сједињених Америчких Држава.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
- Члан већег броја комисија за израду мастер радова на Катедри за
англистику Филолошког факултета у Београду.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним
научним пројектима.
- Од марта 2015. године учествује као сарадник на међународном
пројекту TEMPUS FUSE. Циљ пројекта који се спроводи уз подршку
Европске уније јесте унапређење интернационализације у области
науке и мобилности студената, наставног и ненаставног особља на
високошколским установама у Србији.
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.
- Чланица Удружења за англо-америчке студије Србије (огранак
Европског удружења за америчке студије, ЕААS).
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.
- У циљу унапрјеђења наставе, размјене наставног кадра и повећања
видљивости универзитета у Републици Србији учествовала је у
осмишљавању курсева енглеског језика за наставнике и
административно особље универзитета у Београду, Новом Саду,
Нишу, Крагујевцу и Новом Пазару, у оквиру пројекта TEMPUS FUSE.

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

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања
или науке.
1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним
пројекатима и студијама
- Чланица истраживачког тима у научном пројекту Жанровска
укрштања српске и англофоне књижевности: преводна рецепција
и књижевнотеоријска интерпретација који је за период 2013-2016
одобрила Матица Српска.
-Од 2015. сарадница на пројекту TEMPUS FUSE.
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.
- Раднe посете Јагелонском универзитету у Кракову и Универзитету
Масарик у Брну у склопу пројекта TEMPUS FUSE са циљем размене
искустава о интернационализацији универзитета и усвајања модела
који би могли да се примене на Универзитету у Београду.
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

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Пошто је прегледала конкурсни материјал, комисија је утврдила да једини пријављени кандидат у
потпуности испуњава услове за звање за које конкурише. Будући да кандидат др Александра Вукотић има
успјешно наставно искуство у досадашњем универзитетском раду, да је као доктор филолошких наука
стекла вишу квалификацију и да има објављене научне и стручне радове, комисија сматра да су се стекли
сви услови из Закона о високом образовању и Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду да се др Александра Вукотић изабере у звање доцента. Комисија
има задовољство да предложи Изборном вијећу Филолошког факултета Универзитета у Београду да изабере
др Александру Вукотић у звање доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност.
Место и датум: Београд, 28.9.2017.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_______________________________
Др Радојка Вукчевић,
редовни професор Филолошког факултета у Београду

_______________________________
Др Сергеј Мацура,
доцент Филолошког факултета у Београду

_______________________________
Др Владислава Гордић Петковић,
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду

