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: Општа лингвистика
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. Борко Ковачевић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Борко, Недељко, Ковачевић
- Датум и место рођења: 25.10.1979, Добој
- Установа где је запослен: Филолошки факултет у Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област: Општа лингвистика

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2003.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2006.
- Ужа научна, односно уметничка област: Наука о језику
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2012.
- Наслов дисертације: Синтаксичко-семантичке категорије глаголских именица
- Ужа научна, односно уметничка област: Наука о језику
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 2004-2007. асистент-приправник
- 2007-2012. асистент
- 2012- доцент

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година
радног искуства

(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

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

(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 руковођење
или учешће у пројекту

13 година

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

6

4,14

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

12

4 пројекта

Ментор: 2
Комисија: 5
Ментор: 3
Комисија: 2

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

М24: 1; М51: 4; М14: 6; М45: 1
(Члан 9 Правилника)
Референце су наведене испод табеле
1. “Стандардни српски језик:
Синтаксичка,
семантичка
и
прагматичка
истраживања”.
Пројекат бр. 178004 Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије
2. “Српска књижевност и
језик у јужнословенском контексту”.
Пројекат бр. 148022 Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије

3. “REFLESS
(Reforming
foreign language studies in Serbia)”
Темпус пројекат у оквиру Темпус IV
породице пројеката Европске Уније
у Србији
4. “ISIS (Improvement of
Students’ Internship in Serbia)”
Темпус пројекат у оквиру Темпус IV
породице пројеката Европске Уније
у Србији
11

12

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

1

1

13

Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.
1

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

18

Ковачевић, Б. (2016). Глаголске
именице у савременој лингвистичкој
теорији. Београд: Филолошки
факултет. ISBN 978-86-6153-407-2.
Tojota, J. & Kovačević, B. (2012).
''The number of cases in relation to
language contact''. Iz: А. Аkbarov i V.
Kuk (ur.), Contemporary Foreign
Language Education: Linking Theory
into Practice, 343-353. Sarajevo: IBU
Publications. ISBN 978-9958-834-08-0
(М33)
Панић Церовски, Н.,Ђукановић, M. i
Ковачевић, Б. (2012). ''Нови маркери
цитирања у српском и словеначком
језику''. Из: Наука и савремени
универзитет- Филологија и
универзитет, 121-131. Ниш:
Филозофски факултет Универзитета
у Нишу. ISBN 978-86-7379-263-7.
(М63)

19

20

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.

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

24

1.
2.

Ковачевић, Б. (2013). ''Именице са темом и агенсом исказаним генитивом у српском језику''. Српски
језик XVIII, 663-668. ISSN 0354-9259; UDK 811.163.41'367.622 811.163.41'366.543 (М24)
Ковачевић, Б. (2016). ''Именице са значењем аргумента догађаја у савременом српском језику''.
Анали Филолошког факултета XXVIII/1, 327-336. ISSN 0552-8468, УДК 811.163.41'367.622 (М51)

3.

Јотов, Милица и Ковачевић, Б. (2014). ,,Интеракција језика, културе и друштва: неки примери из
јапанског језика''. Анали Филолошког факултета XXVI/1, 423-434. ISSN 0552-8468; UDK
811.163.6'36 (М51)

4.

Ђукановић, М. и Ковачевић, Б. (2013). ,,Правописно-морфолошки принципи транспозиције
словеначких властитих именица у српски језик''. Анали Филолошког факултета XXV/2, 39-46. ISSN
0552-8468; UDK 811.163.6'36 811.163.41'36 (М51)

5.

Kovačević, B. (2012). ''Group adjectives in Serbian''. Anali Filološkog fakulteta XXIV/1, 209- 217. ISSN
0552-8468 UDK 251. 811.163.41'36 (М51)

Tojota, J., Halonsten, P. & Kovačević, B. (2012). ''Counting System and Classifier/Non-classifier
Languages''. Из: J. Tojota, P. Halonsten и M. Ščepetunina (ур.), (Поглавље IX) Sense of Emptiness: An
Interdisciplinary Approach, 128-144. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-44383583-8, ISBN (13): 978-1-4438-3583-1 (M14)
7. Ковачевић Б. и Крајишник Весна (2015). ''Нека лингвокултуролошка запажања у настави српског
као страног језика''. Из: Весна Половина и Снежана Гудурић (ур.), Примењена лингвистика данас –
изазови модерног доба, 135-140. Београд: Друштво за примењену лингвистику Србије, Филолошки
факултет у Београду и Филозофски факултет у Новом Саду. ISBN 978-86-6153-307-5; UDK
371.3::811.163.41’243 (М14)
8. Jasmina Moskovljević Popović, Maja Ðukanović i Kovačević B. (2015). ''Podkategorizacija glagolov v
deskriptivnih slovnicah srbskega in slovenskega jezika''. Iz: Mojca Smolej (ur.), Obdobja 34: Slovnica in
slovar – aktualni jezikovni opis (2. del), 519-525. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko,
6.

Center
za
slovenščino
kot
drugi/tuji
jezik.
ISBN
978-961-237-788-5;
UDK
81'367.625=163.41=163.6:81'36–133 (М14)
9. Панић Церовски Н. и Ковачевић Б. (2014). ''Вербално и невербално представљање других у
медијима''. Из: А. Вранеш и Љ. Марковић (ур.), Србија између истока и запада: наука, образовање,
култура, уметност, књига 4 (Језици Балкана у компаративном и интердисциплинарном контексту),
267-283. Београд: Филолошки факултет. ISBN 978-86-6153-210-8 (књ. 4), ISBN 978-86-6153-206-1 (за
издавачку целину); UDK 316.772:159.9 (М14)
10. Ђукановић М. и Ковачевић Б. (2013). ''Српски и словеначки језик у контакту: преглед контрастивних
проучавања''. Из: А. Вранеш и Љ. Марковић (ур.), Културе у дијалогу – филологија и
интеркултуралност, књига 1, 89-100. Београд: Филолошки факултет. ISBN 978-86-6153-150-7, ISSN
978-86-6153-149-1; UDK 80(082) 008(082) 316.72(082) (М14)
11. Kovačević, B. & Tojota, J. (2012). ''Article as an Objective Description Marker: Language Contact as a
Clue''. Iz: Ј. Vučo i Ј. Filipović (ur.), Philological Research Today I: Language and Society, 131-140.
Beograd: Filološki fakultet. ISBN 978-86-6153083-8 (M14)
12. Ковачевић Б. и Крајишник В. (2013). ''Утицај културних разлика на језичку комуникацију у настави
српског као страног језика''. Из: Љ. Бајић (ур.), Култура: у потрази за новом парадигмом, књига 3,
43-52. Београд: Филолошки факултет. ISBN 978-86-6153-189-7 (књ.3), ISBN 978-86-6153-188-0 (за
издавачку целину); UDK 371.3::316.77 (М45)
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.
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

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

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.

Кратак опис подвучених одредница:
1.1. Члан уређивачког одбора часописа Анали Филолошког факултета и члан уредништва часописа
Примењена лингвистика
1.2. Члан организационог одбора међународног научног скупа Примењена лингвистика данас 4 и
координатор организационог одбора прве регионалне Студентске лингвистичке конференције
(СтуЛиКон)
1.3. 5 менторства и 7 чланстава у комисијама за израду мастер и докторских радова
2.1. Члан Европског лингвистичког друштва (Societas Linguistica Europea, SLE) и Друштва за примењену
лингвистику Србије
2.4. Стручно усавршавање на Универзитету у Бечу (у оквиру програма One-month visit to Austrian
universities); 42. семинар словеначког језика, књижевности и културе у Љубљани; Летња школа
форензичке лингвистике у Панчеву (у два наврата); интердисциплинарни семинар Babel Balkan?
Politische und soziokulturelle Kontexte von Sprache in Südosteuropa у Туцингу, у Немачкој
3.1. Учешће у 2 Темпус пројекта
3.4. Семестар на Универзитету Јужна Каролина у Сједињеним Америчким Државама (Junior Faculty
Development Program)
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Кандидат др Борко Борко Ковачевић, доцент за Општу лингвистику на Филолошком факултету
Универзитета у Београду, у потпуности испуњава све услове за избор у наставно-научно звање за које
конкурише на Филолошком факултету Универзитета у Београду, а који су предвиђени Законом о високом
образовању Републике Србије, Статутом Филолошког факултета и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
Зато, с пуном увереношћу и задовољством, предлажемо Изборном већу Филолошког факултета да
др Борка Ковачевића изабере у звање ванредног професора на Филолошком факултету Универзитета у
Београду.

Београд, 14. јуна 2017. год.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
_______________________________
др Весна Половина, ред. проф.
_______________________________
др Јасмина Московљевић Поповић, ванр. проф.
______________________________
др Зорка Кашић, ред. проф.

