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: Српски језик: Дијалектологија српског језика
Број кандидата који се бирају: 1 (један)
Број пријављених кандидата: 1 (један)
Имена пријављених кандидата:
1. Доц. др Михаило Шћепановић
................................................

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Михаило М. Шћепановић
- Датум и место рођења: 20. 02. 1959. Горња Бијела, Шавник
- Установа где је запослен: Филилошки факултет у Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област Српски језик: дијалектологија, ономастика

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет у Београду
- Место и година завршетка: Београд 15. 09. 1986.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 12.10.1994.
- Ужа научна, односно уметничка област: Српски језик: дијалектологија, ономастика
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет у Београду
- Место и година одбране: Београд, 17.12.2007.
- Наслов дисертације: Говор и микротопонимија Дробњака
- Ужа научна, односно уметничка област: Српски језик: дијалектологија, ономастика
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- асистент 1999.
- доцент 2009; реизбор 2014.

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година радног искуства

1

2

3

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

Педагошки рад кандидатов са
студентима, како на предавањима, тако и
на вежбањима, оцењен је у студентским
анкетама високим оценама. Држи
предавања на основним, мастер и
докторским студијама. Сарадња са
студентима на свим нивоима студија је
веома коректна.
Кандидат поседује седамнаестогодишње
искуство и као асистент и као наставник.
Десет година је држао часове вежбања из
дијалектологије и ономастике, а седам
година као доцент држи предавања из
дијалектологије на основним, мастер и
докторским студијама на на Филолошком
факултету у Београду, држао лекторске
часове вежбања и предавања студентима
страним држављанима више година на
МСЦ-у.

Број менторства / учешћа у комисији и
др.

Изабрао асистента на предмету
дијалектологије; ментор при изради
асистентове докторске дисертације, тема
дисертације је прихваћена, и дисеретација
је у фази израде.
Био је ментор преко тридесет одбрањених
мастер радова.
Био је ментор двеју докторских
дисертација: 1) Јадранка Милошевић,
Говор средњег тока Млаве, одбрањена
29.12.2014. Филолошки факултет у
Београду; 2) Божица Кнежевић,
Микротопонимија и говор
Романије,одбрањена 20.09.2016.
Филолошки факултет у Београду

(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
3 рада М51

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

1. „Дијалекатска

лексикографија“, Радови
Филозофског факултета, 11, књ.
1, Универзитет у Источном
Сарајеву, Филозофски факултет
Пале, Пале, 2009, 321–333. ISSN
1512 – 5858 М51
2. Карактеристичне особине
синтаксе реченице у говору
Дробњака, Радови Филозофског
факултета, Филолошке науке,
бр.16, књига 1/1, Универзитет у
Источном Сарајеву, Филозофски
факултет Пале, 2014, 107-117.
ISSN 1512 – 5858 М51
3. Дијалекатска дистрибуција и
нормативни статус лексеме
дако у граматикама српског
језика XIX века, Научни састанак
слависта у Вукове дане, 44/1,
Београд, 2015, стр. 487-492. ISSN
0351 – 9066 М51
2 рада М33
и М61

1. „Од дробњачког ојконима ка

Вуковом требињском
сљедбенику “, Ћоровићеви
сусрети 13, Научни скуп:
Херцеговина под аустроугарском
окупацијом од 1848. до 1918.
године, Билећа – Гацко 2012,
ISBN 978-99938-90-36-2, 318-325
М33
2. " СКЗ од вуковског
нормативног стилистичког
приступа до лингвостилистике
текста", у: Српски језик у
огледалу Српске књижевне
здруге, Зборник радова са
научне конференције одржане у
СКЗ, Београд: Српска књижевна
задруга, 2014, 197-213. ISBN 97886-379-1260-6
М61

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.

4 рада М24

10

Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту

Учесник два
пројекта

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

3
монографије
М41, М42
(2х)

9

1. „О бројевима два, оба, три и

четири“, Српски језик, XIV/1–2,
Београд, 2009, 275–305. [са Ј.
Јовановић као првим коаутором;
часопис изашао 2010, тако да рад
није укључен у претходни избор]
ISSN 0354-9259 М24
2. „Ред речи на размеђи
основице и надградње српског
језика“, Српски језик XVI,
Београд 2011, 505-513. ISSN
0354-9259 М24
3. „Стилистика
вербализацијских поступака“,
Српски језик XVI, Београд 2011,
823-830. ISSN 0354-9259 М24
4. Српска дијалектолошка
терминологија и наставна пракса,
Српски језик XXII, Београд, 2017,
стр. ISSN 0354-9259 М24
Учешће на пројектима:
Терминолошка стандардизација
лингвистичког описа савременог
српског језика (бр. 1748); Теоријскометодолошки оквир за
модернизацију српског језика (бр.
148021); Српски језик и његови
ресурси (бр. 178006)
1. Слово српског имена
(дијалектолошке и ономастичке
теме), Београд: Јасен, 2016. ISBN
978-86-62-93-053-8 М42
2. Српски језик у вртлогу

политике, Издавачки центар
Матице српске – Друштво
чланова у Црној Гори (са М.
Ковачевићем као првим
коаутором), Никшић 2011, ISBN
978-9940-580-02-5. М41
3. Вукове српске народне
пословице (приредио, регистар
кључних речи урадио и
пропратне текстове написао
Михаило Шћепановић), Београд:
Јасен, 2015. ISBN 978-86-6293003-3 М42
12

Један рад са међународног научног скупа

13

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

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

У периоду од последњег избора 4
напред наведена рада из категорије
М24, три из категорије М51; из
периода за избор доцента још 9
радова из категорије М24.

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
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.
[Члан комисија за одбрану већег броја магистарских радова и
докторских дисертација на Филозофском факултету Униоверзитета у
Источном Сарајеву, где такође као хонорарни наставник од 2012. држи
предавања из дијалектологије српског језика. Учешће у изради
наставних планова и програма на Филолошком факултету у Београду, и
Филозофском факултету на Палама. ]

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

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Др Михаило Шћепановић од избора у звање доцента објавио је око двадесет радова из
српског језика, највећи број из дијалектологије и ономастике. Објавио је три књиге, од којих је
једна у коауторсту: О српском имену (2016); Српски језик у вртлогу политике (2011) и Вукове
српске народне пословице (2015). Објавио је четири рада из категорије М24, три рада из категорије
М51, учествовао на већем броју међународних и националних скупова, био члан великог броја
комисија при одбрани докторских дисертације и магистарских радова, а такође био ментор двеју
одбрањених докторских дисертација и преко тридесет одбрањених мастер радова. Члан је
уредништва међународног часописа Српски језик. Држао предавања на семинарима за стране
студенте и наставнике српског језика и књижевности. Држи предавања на основним, мастер и
докторским студијама и на Филолошком факултету у Београду, и на Филозофском факултету у
Источном Сарајеву. У периоду од избора у звање доцента испунио све нужне и изборне услове за
избор у звање ванредног професора. Сарадник је на научним пројектима Министарства просвете и
науке Републике Србије: Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене од 2011-2016.
(број: 178006), а био сарадник и на пројекту: Терминолошка стандардизација лингвистичког
описа савременог српског језика, од 2006-2010 (бр. 1748).
Поред тога, Михаило Шћепановић својим активностима даје допринос раду управних
органа свога факултета, као и остваривању задатака ванфакултетских организација и установа.
Својим односом према науци, струци и настави Михаило Шћепановић се показује као
савестан и вредан професор и научник филолог.
Објављене три научне монографије, објављени радови у свим категоријама које су као
нужне предвиђене при избору ванредног професора, одговоран однос према настави и студентима
на свим трима нивоима студија (основним, мастер и докторским), чланство у редакцији
међународног часописа, менторства и на докторским, на магистарским и на мастер радовима,
учешће у бројним комисијама за одбране магистарских и докторских дисертација на Филолошком
и другим факултетима показују да др Михаило Шћепановић испуњава и законске и научне и
педагошке услове за избор у звање ванредног професора, па са задовољством
предложимо
Изборном већу Филолошког факултета да прихвати Извештај и упути предлог одговарајућем
Стручном већу Универзитета у Београду да др МИХАИЛА ШЋЕПАНОВИЋА изабере у звање и
на радно место ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област Српски језик (предмет:
Дијалектологија српског језика)

Место и датум: Београд, 29. 1. 2016.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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