Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Душан Глишовић
Ужа научна, oдносно уметничка област: Германистика, предмет Немачка књижевност
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Душан Глишовић, ван. проф.

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Душан Драгослава Глишовић
- Датум и место рођења: 24.08.1953, Београд
- Установа где је запослен: Филолошки факултет, Универзитет у Београду
- Звање/радно место: ванредни професор, Катедра за немачки језик и књижевност
- Научна, односно уметничка област: Германистика, предмет Немачка књижевност

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1976.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1984.
- Ужа научна, односно уметничка област: Наука о књижевности
Докторат:
- Назив установе: Philosophische Fakultät, Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn
- Место и година одбране: 1994.
- Наслов дисертације: Politik im Werk Kafkas (Политика у Кафкином делу).
- Ужа научна, односно уметничка област: Наука о књижевности
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- У звање доцента изабран 1996, реизабран 2001, 2006 и 2011.
- У звање ванредног професора изабран 2012.

3) Испуњени услови за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(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

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

oценa / број година
радног искуства

У
студентским
анкетама (2011/12 2014/15) је оцењен
просечном оценом 3,75,
при чему је 2014/2015
добио оцену 2,42/2,12, а
у осталим годинама
оцене 4,82; 4,90; 4,75 и
3,50.
Кандидат има 37 година
успешног педагошког
рада у настави са
студентима

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

Члан комисије за
одбрану магистарских
радова: Зорица
Симовска, Мотив бајке
и мита у циклусу новела
„Три жене“ Роберта
Музила; Светлана Илић,
Одлике немачке баладе
у доба романтизма;
Ивана Богдановић,
Идеја Бога код
Фридриха Шилера.

6

Менторство или чланство у две комисије за израду
докторске дисертације

Ментор за израду
докторске дисертације
Александра
Ђокановића,
„Postmoderne
Bearbeitung des
Argonautenmythos in den

Romanen Ein fremder
Stamm hat mich geraubt
von Willem Brakman,
Medea. Stimmen von
Christa Wolf und Das
Goldene Vlies von
Borislav Pekić
(„Постмодернистичка
обрада мита о
Аргонаутима у
романима Једно страно
племе ме је опљачкало
Вилема Бракмана,
Медеја. Гласови Кристе
Волф и Златно руно
Борислава Пекића“).

(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.

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

12

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.

Број радова,
сапштења,
цитата и др

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

(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

1 М23

„Ivo Andrić-Zitate in Reden
bundesdeutscher und
österreichischer Politiker“,
Zeitschrift für Balkanologie
(Wiesbaden), 53, (2017), 2, S. 200–
220.

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
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

1 М24

„Андрић као тема у збирци
Земаљски дугови“, Зборник
Матице српске за књижевност и
језик, књ. 65 (2017), св. 2, стр. 497–
511.

2 – М24
3 – М51

„Ivo Andrić, der Erste Weltkrieg
und der Standpunktwechsel“,
Филолошки преглед, Часопис за
страну филологију, Revue de
philologie (Београд), год. XLIII
(2016), св. 1, стр. 25–69. (Домаћи
часопис водећег националног
значаја који је Стручно веће
друштвених и хуманистичких наука
верификовало посебном одлуком у
рангу часописа категорије М24 са
листе Министарства просвете и
науке, а на основу предлога
факултета, и који се тако
верификован вреднује у поступку
избора у звање наставника у
групацији друштвенохуманистичких наука)
Kafkas Der Prozess und Andrićs Der
verdammte Hof. Ein Vergleich“,
Филолошки преглед, Часопис за
страну филологију, Revue de
philologie, год. XLIV (2017), св. 1,
9–24. (М 24)
„Дипломатски испит Иве
Андрића из 1922. године“, Свеске
Задужбине Иве Андрића
(Београд), год. XXXV (2016), св.
33, стр. 8–41. (Часопис водећег
националног значаја који као такав
утврђује Стручно веће друштвених
и хуманистичких наука у рангу
часописа категорије М51 са листе
Министарства просвете и науке, а
на основу предлога факултета, и
који се тако верификован вреднује у
поступку избора у звање наставника

19

у групацији друштвенохуманистичких наука)
„Поређење Андрића са
Пастернаком као хладноратовска
провокација“, Свеске Задужбине
Иве Андрића (Београд), год. XXXV
(2016), св. 33, стр. 181–196. (М51)
„Драма Драгослава Јањића
Велепосланик у сукобу са
историјским чињеницама“,
Летопис матице српске, год. 193,
јануар-фебруар 2017, књ. 499, св.
1–2, стр. 119–132. (Часопис водећег
националног значаја који као такав
утврђује Стручно веће друштвених
и хуманистичких наука у рангу
часописа категорије М51 са листе
Министарства просвете и науке, а
на основу предлога факултета, и
који се тако верификован вреднује у
поступку избора у звање наставника
у групацији друштвенохуманистичких наука)
20

Цитираност од 10 xeтepo цитата.

Кандидатових
13 научних
радова
цитирано је
једном или
више пута у
67 научних
радова, као и
много пута у
штампи и
електронским
медијима.

Листу цитираности приложио је др
Душан Глишовић у конкурсном
материјалу. Велики је број (55)
међународних хетероцитата. За
његову монографију Politik im Werk
Kafkas везује се 40 хетероцитата,
који су објављени у САД, Немачкој,
Холандији, Француској, Енглеској,
Чешкој, Аустрији, Бразилу, Јапану и
Турској. Та књига је наведена и у
двема међународним критичким
библиографијама о Кафки (Минхен
и Кембриџ), а цитирана је и у једној
дисертацији на Правном факултету
у Хронингену/Холандија.
Кандидатова монографија Иво
Андрић. Краљевина Југославија и
Трећи рајх наведена је у
међународној критичкој
библиографији за историографију
(Берлин/Бостон) и једној
дисертацији из историје у Новом
Саду.

21

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

4 – М33

„Anmerkungen zur deutschen
Sprache in Serbien, 2016, Politik,
Wirtschaft, Unterricht“, Dietmar
Goltschnigg (Hrsg.), Wege des
Deutschen. Deutsche Sprache und
Germanistik-Studium aus
internationaler Sicht, Stauffenberg

Verlag, Tübingen, 2017, S. 291–300.
„Kafkas Der Prozess und Andrićs
Der verdammte Hof. Ein Vergleich“.
Реферат на XIII. Internationaler
Türkischer Germanistik-Kongress
Zukunftsperspektiven der
Germanistik“. Akdeniz Üniversitesi,
Yabanci Diller Yüksekokulu,
Antalya, 11–14. 5. 2016.
Организатори скупа су одмах по
његовом завршетку похапшени у
пучу, те сам реферат објавио у:
Филолошки преглед, Часопис за
страну филологију, Revue de
philologie, год. XLIV (2017), св. 1,
стр. 9–24. (М 24)
„Сазнавање истине у Софокловом
Цару Едипу и Фришовом Хомо
фаберу“. (Примљено за
објављивање у зборнику
Међународног научног скупа
Класична драма. Филолошки
факултет Универзитета у
Београду и Асоцијација за
Класичне студије. Београд, 22–23.
10. 2016. Приложена потврда о
предатом рукопису).
Јоко Тавада. Немачке речи под
јапанском лупом. (Примљено за
објављивање у зборнику
Међународног научног скупа
Студије јапанологије – традиција
и изазови будућности,
Филолошки факултет
Универзитета у Београду,
Београд, 18. 11. 2016. Приложена
потврда о предатом рукопису).
22
Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63

има два више
међународна

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

1 – М41

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

1–M23
3–M24
2–M33
2–M41

23
Душан Глишовић, Иво Андрић.
Историја и политика. Београд,
Службени гласник, 2017, 318 стр.
ISBN 978-86-519-2089-2.

24
Deutsch in Serbien. У: Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache. Ein
internationales Handbuch. Hrsg. von
Hans-Jürgen Krumm, Christian

3–M51

Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia
Riemer. 2. Halbband. Berlin und
New York, de Gruyter, 2010, S.
1789–1793. (M33)
Иво Андрић. Краљевина
Југославија и Трећи рајх 1939–
1941, Прилог проучавању
југословенских и српских
политичких и културних односа
са Немачком, Аустро-Угарском и
Аустријом, Београд, Службени
гласник, 2012, 855 стр. (ISBN 97886-519-1068-8) (M 41)
„Ivo Andrić, der Erste Weltkrieg
und der Standpunktwechsel“,
Филолошки преглед, Часопис за
страну филологију, Revue de
philologie, год. XLIII (2016), св. 1,
стр. 25–69. (М 24)
„Дипломатски испит Иве
Андрића из 1922. године“, Свеске
Задужбине Иве Андрића (Београд),
год. XXXV, 2016, св. 33, стр. 8–41.
(М51)
„Поређење Андрића са
Пастернаком као хладноратовска
провокација“, Свеске Задужбине
Иве Андрића (Београд), год.
XXXV, 2016, св. 33, стр. 181–196.
(М51)
„Андрић као тема у збирци
Земаљски дугови“, Зборник
Матице српске за књижевност и
језик. књ. 65 (2017), св. 2, стр. 497–
511. (М24)
„Драма Драгослава Јањића
Велепосланик у сукобу са
историјским чињеницама“,
Летопис матице српске, год. 193,
јануар-фебруар 2017, књ. 499, св.
1–2, стр. 119–132. (М51)
„Kafkas Der Prozess und Andrićs
Der verdammte Hof. Ein Vergleich“,
Филолошки преглед. Часопис за
страну филологију, Revue de
philologie, год XLIV (2017), 1, 9–24.
(М 24)
„Anmerkungen

zur

deutschen

Sprache in Serbien, 2016. Politik,
Wirtschaft, Unterricht“, Dietmar
Goltschnigg (Hrsg.), Wege des
Deutschen. Deutsche Sprache und
Germanistik-Studium
aus
internationaler Sicht, Stauffenberg
Verlag, Tübingen, 2017, S. 291–300.
(М33)
„Ivo Andrić-Zitate in Reden
bundesdeutscher und
österreichischer Politiker“,
Zeitschrift für Balkanologie
(Wiesbaden), 53 (2017), 2, S. 200–
220. (М23)
Иво Андрић. Историја и
политика, Прилог проучавању
југословенских и српских
политичких и културних односа
са Немачком, Аустро-Угарском и
Аустријом, Едиција Сведоци
епох, Службени гласник, Београд,
2017, 318. стр. (ISBN 978-86-5192089-2) (M41)

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.
Напомена:
Члан редакције часописа Филолошки преглед (1981–1985).
Рецензент часописа Филолошки преглед.
Рецензент часописа Zeitschrift für Balkanologie (Wiesbaden).
Рецензент зборника Међународног научног скупа „Три деценије
београдске недерландистике“, Група за низоземске студије,
Филолошки факултет у Београду, Београд, 3–5. новембра 2017.
Члан организационог одбора Међународног научног скупа „Три
деценије београдске недерландистике“, Група за низоземске студије,
Филолошки факултет у Београду, Београд, 3–5. новембра 2017.

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.
Напомена:
Члан је:
Хумболтовог клуба Србије. Београд.
IVG – Internationale Vereinigung für Germanistik (Међународно
удружење германиста).

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:
Предавање по позиву: Peter Handke, Eine Poetik. Ст. Петербург, 16.
фебруар 2017, Филолошки факултет Руског државног универзитета „А.
И. Херцен“, (Приложена потврда о одржаном предавању).

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу услова утврђених Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду, као и увидом у комплетну
документацију, тј. на основу изложених података, увида у научни, стручни и педагошки рад, чланови
Комисије сматрају да кандидат, ванредни професор др Душан Глишовић, испуњава све неопходне услове за
избор у звање редовног професора, те Комисија једногласно предлаже Изборном већу Филолошког
факултета Универзитета у Београду да др Душана Глишовића изабере у звање редовног професора за ужу
научну област Германистика, предмет Немачка књижевност.
Место и датум: Београд, 10. 04. 2018.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
-----------------------------------------------------Председник комисије
академик Слободан ГРУБАЧИЋ
професор-емеритус
Филолошког факултета Универзитета Београду

-----------------------------------------------------др Миодраг ЛОМА, редовни професор
Филолошког факултета Универзитета Београду

-----------------------------------------------------др Јосип БАБИЋ, редовни професор
Филозофског факултета Свеучилишта Јосипа
Јурја Штросмајера у Осијеку

