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 Универзитета у Београду
Ужа научна, oдносно уметничка област: Германистика
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. доц. др Бранислав Ивановић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Бранислав (Драгутин) Ивановић
- Датум и место рођења: 17. 11. 1970. Kраљево
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: доцент за Немачки језик
- Научна, односно уметничка област: Германистика, Немачки језик

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије: немачки језик и књижевност
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 14. 02. 1998.
Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 27. 12. 2005.
- Ужа научна, односно уметничка област: Германистика, Наука о језику
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 26. 02. 2013.
- Наслов дисертације: Рецесивна обележја немачких фразеологизама и тенденција нивелације
према савременом језичком стању
- Ужа научна, односно уметничка област: Германистика, Наука о језику
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
21. 1. 2000. асистент-приправник за предмет Немачки језик на Филолошком факултету
Универзитета у Београду (наставно одељење у Крагујевцу)
24. 4. 2001. Асистент-приправник за предмет Немачки језик при Катедри за германистику
Филолошког факултета Универзитета у Београду
2006. асистент за предмет Историја немачког језика при Катедри за германистику Филолошког
факултета Универзитета у Београду

2010. асистент за предмет Историја немачког језика при Катедри за германистику Филолошког
факултета Универзитета у Београду
27. 02. 2013. виши лектор за предмет Немачки језик при Катедри за германистику Филолошког
факултета Универзитета у Београду
3. 9. 2013. доцент за предмет Немачки језик при Катедри за германистику Филолошког факултета
Универзитета у Београду

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2
3

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

oценa / број година
радног искуства

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

17 година

(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

6

Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

Др Бранислав Ивановић
ментор је за израду осам
мастер-радова, а био је
члан Комисије за
одбрану три мастеррада.
Др Бранислав Ивановић
био је члан Комисије за
преглед, оцену и
одбрану две докторске
дисертације, и то:
1. Решењем
Филолошког факултета
бр. 614/1 од 16. 3. 2016.
именован за члана
Комисије за преглед,
оцену и одбрану
докторске дисертације
мр Нине Половине под
називом
Језичка структура

личних огласа у немачкој
и српској штампи као
одраз система
друштвених вредности.
Дисертација је
одбрањена у септембру
2016. године.
2. Решењем
Филолошког факултета
бр. 1490/1 од 01. 6. 2016.
Именован за члана
Комисије за преглед,
оцену и одбрану
докторске дисертације
мр Лидије Неранџић
Чанде под називом
Модификатори
девербативних именица.
Дисертација је
одбрањена у септембру
2016. године.

(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
у целини (М31, М33, М61, М63)

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

1

Đurović, Annette, Srdić, Smilja,
& Ivanović, Branislav (2016).
Topologie der valenzbedingten
Satzglieder im deutschen und im
serbischen Satz – Versuch einer
kontrastiven Analyse. Folia
Linguistica et Litteraria. (M33)
1 бод
Укупно: 1 бод

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.

1 рад М23
4 рада М51
1 рад М52
2 рада М14

1. Panić Cerovski, Natalija, &
Ivanović, Branislav (2016).
Glagoli govorenja kao markeri
emfaze – slučaj pseudocitiranja.
Komunikacija i kultura online 7,
стр. 142–154. (М23) 4 бода
2. Ivanović, Branislav, Matić,

Maja, & Kovačević, Zorica
(2013). Neke fonetske
specifičnosti frazeoloških
formativa u nemačkom i
švedskom jeziku. Примењена
лингвистика 14, стр. 29–38.
(M51) 2 бода
3. Branislav Ivanović (2014).
Morfosintaksičke specifičnosti
nominalnih unikalnih
komponenata u nemačkoj
frazeologiji. Анали Филолошког
факултета.Kњига XXVI,
Свеска 2, стр. 39–51. (M51) 2
бода
4. Branislav Ivanović (2014).
Figura etymologica u nemačkoj
frazeologiji. Примењена
лингвистика 15, стр. 89–95.
(M51) 2 бода
5. Ивановић, Бранилав, &
Костић–Томовић, Јелена
(2017). О морфосинтаксичкој
петрификованости
адјективских компонената у
немачкој фразеологији.
Примењена лингвистика.
Зборник у част проф. др Весни
Берић-Ђукић. (M51) 2 бода
6. Branislav Ivanović (2014).
Kriterijumi za utvrđivanje
zastarele valentnosti verbalne
komponente u nemačkoj
frazeologiji. Komunikacija i
kultura online 5, стр. 29 – 37.
(M52) 1,5 бод
7. Ковачевић, Зорица,
Биланџија, Софија, &
Ивановић, Бранислав (2015).
Међујезичко посредовање и

хуманизам. Утицај превода
Лутерове Библије на
осавремењивање шведског
језика. У Vraneš, A., &
Marković, Lj. (ур.),
Humanizam. Kultura ili iluzija.
Књ. 2, стр. 345–354. (M14) 5
бодова
8. Branislav Ivanović (2016).
Tipologija afinitnih
paremioloških konstrukcija u
nemačkom jeziku kao indikator
starosti poslovica. У Kostić–
Tomović, J, Ivanović, B.,
Đurović, A., & Zobenica, N.
(ур.), U carstvu reči – jezici i
kulture. Im Reich der Wörter –
Sprachen und Kultur(en), стр.
226–237. (M14) 5 бодова
Укупно: 23,5 бодова

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

Захваљујући чињеници да је др
Бранислав Ивановић магистрирао и
докторирао из области историјске
фразеологије немачког језика, ова
област се по први пут уводи као
самосталан предмет током студија
немачког језика и књижевности на
Катедри за германистику
Филолошког факултета
Универзитета у Београду.
2

1. Alanović, Milivoj,
Engel, Ulrich, Ivanović,

бира, у периоду од избора у претходно звање

Branislav, & Ninković, Sanja
(2014). Deutsch–serbische
kontrastive Grammatik. Teil III
Verb und Verbalkomplex.
München–Berlin–
Washington/D. C.: Verlag Otto
Sagner. ISBN 978-3-86688-4717 (M12) 10 бодова
2. Đurović, Annette,
Ivanović, Branislav, Srdić,
Smilja, Engel, Ulrich, &
Alanović, Milivoj (2017).
Deutsch–serbische kontrastive
Grammatik. Teil IV: Partikeln.
Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
ISBN 978-3-8300-9138-3 (M12)
10 бодова
Укупно: 20 бодова

12
13

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.

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

18

19

20

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.

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

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.

2. Допринос академској и
широј заједници

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

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

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

Доц. др Бранислав Ивановић испуњава све изборне услове за звање ванредног професора
за наставно-научну област Германистика, предмет Историја немачког језика. Ангажован је
као члан Уређивачког одбора научног часописа Komunikacija i kultura online, у периоду
2014-2016. године је био је члан Уређивачког одбора часописа Преводилац, а био је и
један од уредника међународног тематског зборника U carstvu reči – jezici i kulture. Im
Reich der Wörter – Sprache(n) und Kultur(en). Досада је био ментор за осам мастер-радова,
био је члан у три комисије за одбрану мастер-радова, као и члан две комисије за преглед,
оцену и одбрану докторске дисертације. Додатно је стални рецензент при Комисији за
акредитацију и проверу квалитета, а за процес акредитације/реакредитације студија
немачког језика и књижевности на универзитетима у Србији. Председник је и члан
стручне комисије за полагање испита за добијање лиценце за наставнике немачког језика у
Србији. Додатно је ангажован у реализацији наставног процеса из предмета Немачки језик
на Катедри за германистику Филолошко-уметничког факултета Универзитета у
Крагујевцу.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Др Бранислав Ивановић се у досадашњем раду потврдио као поуздан сарадник на
Катедри за германистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Његов
педагошки рад досада је увек био веома позитивно оцењен од стране студената, а
објављени радови сведоче о преданом бављењу струком. Приложена библиографија
сведочи о истинској посвећености аутора језичкој области која је у фокусу његовог
научног интересовања – фразеологији. Својим објављеним, али и будућим радовима др
Бранислав Ивановић ће знатно допринети промени статуса ове лингвистичке дисциплине
у српској германистици. За очекивати је такође да ће др Бранислав Ивановић својим радом
у времену пред нама дати вредан допирнос развоју београдске германистике уопште.
На основу горе наведеног Комисија са задовољством предлаже Изборном већу
Филолошког факултета Универзитета у Београду да др Бранислава Ивановића, доцента
за Немачки језик, изабере у звање ванредног професора за ужу научну област
Германистика, предмет Историја немачког језика, а Већу научних области
друштвено-хуманистичких наука универзитета у Београду да овај избор потврди.

Место и датум: Београд, 23. 5. 2017. године

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_______________
др Смиља Срдић
редовни професор

________________
др Анете Ђуровић
редовни професор

___________________
др Слободан Грубачић
професор емеритус

