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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: Хиспанске и хиспаноамеричке студије
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Ксенија Вранеш
2. ______________________
................................................

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Ксенија (Миодраг) Вранеш
- Датум и место рођења: 18.08.1987., Београд
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: асистент
- Научна, односно уметничка област: Хиспанске књижевности

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2010.
Мастер:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2011.
- Ужа научна, односно уметничка област: Хиспаноамеричка књижевност
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, 2018.
- Наслов дисертације: Наратив љубави у романима Хулија Кортасара и Милорада Павића
- Ужа научна, односно уметничка област: Хиспаноамеричка књижевност, српска књижевност
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- асистент (изабрана 10.10.2012.)
- асистент (реизбор 25.11.2015.)

3) Испуњени услови за избор у звање________доцента_____________________

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

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
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)
7

- оцена 5 у зимском
семестру ш.г. 2016/2017.
- оцена 5 у летњем
семестру ш.г. 2016/2017

Искуство у педагошком раду са студентима

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

6

оцена 5

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
М20 (3
рада)

Навести часописе, скупове, књиге и
друго

Vulović, Ksenija. “Tiempo en las ciudades
míticas de la literatura hispanoamericana:
Macondo, Comala y Santa María”. Verba
hispanica XX/2 (2012): 151-163.
Impreso.
doi:http://dx.doi.org/10.4312/vh.20.2.387399
ISSN: 0353-9660 – 20
M23
Vulović, Ksenija. “Male or female time?
Milorad Pavić's Dictionary of the Khazars
and Gabriel García Márquez’s One
Hundred Years of Solitude”. European
Review 23.3 (July 2015): 396-405. Web.
doi:10.1017/S1062798715000149
ISSN: 1062-7987
M21
Вуловић, Ксенија. “Књижевност у
револуцији и револуција у

8

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

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.

10

Оригинално стручно остварење
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

или

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)

М33 (1 рад)

књижевности: Мануелова књига Хулија
Кортасара.” Књижевна историја
49.163 (2017): 307-326. Штампано.
ISSN 0350-6428
UDK: 821.134.2(82).09-31Kortasar
H.316.75:821.134.2(82)
M24
Вуловић, Ксенија. “Између привида и
љубави: Борхес и Павић”. Српски језик,
књижевност, уметност: зборник
радова са VIII међународног научног
скупа одржаног на Филолошкоуметничком факултету у Крагујевцу,
(25-26. X 2013). Књ. 2, Сатир, сатира,
сатирично. Драган Бошковић (ур.).
Крагујевац: Филолошко-уметнички
факултет, 2014. 277-282. Штампано.
ISBN: 978-86-85991-65-3
M33

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
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
Др Ксенија Вранеш је изванредан кандидат за избор у звање доцента за ужу научну област Хиспанске и
хиспаноамеричке студије, предмет Хиспанске књижевности, што се може закључити по њеној биографији и
библиографији. Колегиница Вранеш је одбранила изузетну докторску дисертацију, која даје важан допринос
проучавању хиспаноамеричке књижевности у компаративном контексту. Др Вранеш такође има преко шест
година педагошког искуства у настави на Катедри за иберијске студије Филолошког факултета Универзитета
у Београду на великом броју предмета. Изузетне наставно-педагошке способности колегинице Вранеш
доказују највиша оцена на студентским анкетама и њено приступно предавање, такође оцењено највишом
оценом. Објавила је три рада категоризације М20 (по један рад у категоријама М21, М23 и М24), један рад у
категорији М33, три рада у категорији М14 и један рад у категорији М52. Др Ксенија Вранеш је заједно са
проф. др Александром Јерковом била уредник међународног зборника радова Књижевни пламен Марија
Варгаса Љосе и бирана је за члана Комисије за словенски свет и културе на Путу свиле Међународног
комитета слависта. Колегиница Вранеш је обављала послове секретара на међународној конференцији у
форми округлог стола „Књижевни пламен Варгаса Љосе”, а била је и секретар уређивачког одбора
међународне научне колективне монографије Идентитет, мобилност и перспективе у студијама језика,
књижевности и културе. Др Ксенија Вранеш је од избора у звање асистена учествовала на једанаест
међународних научних конференција и била је члан комисија за преглед и одбрану четири мастер рада.
Колегиница Вранеш је учествовала у бројним активностима популаризације науке, један семестар је провела
на Катедри за компаративну књижевност Универзитета Харвард у својству гостујућег истраживача, и на истом
универзитету је одржала предавање по позиву.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Пошто је пажљиво прегледала конкурсни материјал, Комисија констатује да др Ксенија Вранеш
испуњава све услове за избор у звање доцента за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије,
предмет Хиспанске књижевности, на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Комисија из тог разлога са задовољством предлаже Изборном већу Филолошког факултета
Универзитета у Београду да у звање и на радно место доцента за ужу научну област Хиспанске и
хиспаноамеричке студије, предмет Хиспанске књижевности, изабере др Ксенију Вранеш.

Место и датум: Београд, 1. октобар 2018.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

