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 у Београду
Ужа научна, oдносно уметничка област: Русистика, Руска књижевност
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Ана Јаковљевић Радуновић
2. ______________________
................................................

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Ана (Миомир) Јаковљевић Радуновић
- Датум и место рођења:15. 7. 1975. Крагујевац
- Установа где је запослен: Филолошки факултет, Универзитет уБеограду
- Звање/радно место: виши лектор
- Научна, односно уметничка област: Русистика, Руска књижевност

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет, Београд
- Место и година завршетка: Београд, 1998.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет, Београд
- Место и година завршетка: Београд, 2004.
- Ужа научна, односно уметничка област: Руска књижевност
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет, Београд
- Место и година одбране: Београд, 2016.
- Наслов дисертације: Циклуси приповедака Владимира Фјодоровича Одојевског
- Ужа научна, односно уметничка област: Руска књижевност
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 1999-2005: асистент-приправник на предмету Руска књижевност
- 2005-2014: асистент на предмету Руска књижевност
-2014. до данас: виши лектор за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик

3) Испуњени услови за избор у звање доцента

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
Искуство у педагошком раду са студентима

3

(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

(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
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

oценa / број година
радног искуства

„Циклизација и
циклус у руској
романтичарској
прози: Пушкин,
Гогољ, Одојевски“
Оцена је позитивна
Оцена је позитивна
15 година радног
искуства

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.
Успешно реализовала
вежбе из предмета Руска
књижевност, 3,4,5.
Члан комисије за
одбрану једног мастер
рада.
1

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

1 рад из категорије М20
2 рада из категорије М51

7 рада: 3 - М33; 4 - М63

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
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.

12
13

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
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.

18

19

20

3 - М33
4 – М63

21

Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33

3 - М33

22

Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63

4 – М63

23

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија

24

(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...)

11

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.
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.
Члан комисије за одбрану рада на академским мастер студијама из
области руске књижевности.

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.
Учествовала је у програму Маштајмо и играјмо се на руском језику
2003. године (програм за стручно усаршавање запослених у
образовању)

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

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

иностранству

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.
Током другог семестра школске 2001/2002. године била је ангажована
као сарадник у настави за руску књижевност на Филозофском
факултету у Новом Саду.
Предавања по позиву држала је 2017. године на Филолошком
факултету „СветиЋирило и Методије“ Великотрновског
универзитета и на Шуменском универзитету „Свети Константин
Преславски“.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Процена је комисије да научни рад др Ане Јаковљевић Радуновић, у складу с Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду од 22.6.2016. године, задовољава
критеријуме за избор у звање доцента у групацији друштвених и хуманистичких наука, за шта је
квалификују и сви остали стручни, педагошки и организациони квалитети. Имајући у виду све то, Комисија
са задовољством предлаже Изборном већу Филолошког факултета да др Ану Јаковљевић Радуновић
изабере у звање доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност.

Место и датум:_____________
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

