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: Англистика
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Милица Спремић Кончар
2. ______________________

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Милица (Момчило) Спремић Кончар
- Датум и место рођења: 9. 8. 1970. Београд, Србија
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Униврзитета у Београду
- Звање/радно место: Доцент за Енглеску књижевност
- Научна, односно уметничка област: Англистика

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 29. 6. 1994.
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, 10. 7. 2002. године
- Ужа научна, односно уметничка област: Англистика, Енглеска књижевност
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 11. 9. 2009. године
- Наслов дисертације: Теоријски аспекти новоисторијских тумачења Шекспирових великих
трагедија (Хамлет. Отело, Краљ Лир, Макбет)
- Ужа научна, односно уметничка област: Англистика, Енглеска књижевност
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 1997 – Лектор за предмет Савремени енглески језик, ужа научна област Англистика
- 1999 – Асистент-приправник за предмет Енглеска књижевност, ужа научна област Англистика
- 2003 – Асистент за предмет Енглеска књижевност, ужа научна област Англистика

- 2007 - Асистент за предмет Енглеска књижевност, ужа научна област Англистика
- 2010 – Доцент за предмет Енглеска књижевност, ужа научна област Англистика
- 2015 - Доцент за предмет Енглеска књижевност, ужа научна област Англистика

3) Испуњени услови за избор у звање - Ванредни професор

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

(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

(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.

20 година педагошког
искуства са студентима

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.
ментор и члан комисије
ментор 84 одбрањена
мастер рада
чланство у 2 комисије за
израду и одбрану
докторске дисертације

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

1 рад из
категорије
М20 и 7
радова из
категорије
М51

(1) Milica Spremić (2011). From Victory and
Fame to Defeat and Salvation: Knightly Travel in
Sir Thomas Malory's Le Morte Darthur, Acta
Universitatis Wratislaviensis No 3296, Anglica
Wratislaviensia, Wroclaw, XLIX, pp. 49-55. ISSN
0239-6661; ISSN 0301-7966. (М23)
(1) Milica M. Spremić (2010). Natprirodno u
Šekspirovom
Makbetu:
novoistorijska
tumačenja,
UDK
821.111.09-2.
Анали
Филолошког факултета, Београд, XXII, str.
51-67. ISSN 0522-8468. (М51)
(2) Милица Спремић (2011). ,,А ти си се у

жалости родио и нека ти име буде жалост'':
Тристан у српско-руској Повести о Триштану
и Ижоти и енглеској Књизи о сер Тристраму
од Лајонеса, УДК 821.111.09-31:821.163.41.0931. Научни скуп слависта у Вукове дане, 40/2,
Београд,
Филолошки
факултет
–
Међународни славистички центар, стр. 165174. ISBN 978-86-6153-039-5. (М51)
(3) Милица М. Спремић (2014). Почеци
артуријанске легенде у Историји британских
краљева Џефрија од Монмута, 821.111.09.
Анали Филолошког факултета, Београд,
XXVI, свеска 2, стр. 203-219. ISSN 0522-8468.
(М51)
(4) Милица Спремић Кончар (2015). Легенда о
краљу Артуру у Васовом Роману о Бруту, УДК
821.111-1”11”.09 929Vas. Филолошки преглед,
Београд XLII 2015 2, стр. 33-53. ISSN 00151807. (М51)
(5) Милица Спремић Кончар (2016). Сродност
сижеа и ликова у „Причи Жене из Бата” и
Венчању Сер Гавјена и госпе Рагнел, УДК
821.111.09-31.
Анали
Филолошког
факултета, Београд, XXVIII, свеска 1, стр. 1127. ISSN 0522-8468. (М51)
(6) Милица Спремић Кончар (2017). Краљ
Артур као тиранин у Алитеративној смрти
Артуровој,
УДК
821.111.09.
Наслеђе,
Крагујевац, 36.1 (2017), стр. 19-33. ISSN 18201768. (М51)
(7) Милица Спремић Кончар (2017). Обичај
замка у артуријанским витешким романима,
УДК 821’04:821.163.41'31].09 Филолошки
преглед, Београд XLIV 2017 2, стр. 35-48. ISSN
0015-1807. (М51)

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

2 научне
монографије

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33

4 рада

12

(1) Milica Spremić (2011). Politika, subverzija,
moć: novoistorijska tumačenja Šekspirovih
velikih tragedija, Beograd, Zadužbina Andrejević,
124 str. ISSN 1452-242X; 29 ISBN 978-86-7244965-5. (М42)
(2) Милица Спремић Кончар (2017). Енглеска
средњовековна артуријанска књижевност,
Београд, Филолошки факултет, 246 стр. ISBN
978-86-6153-479-9. (М42)
(1) Milica Spremić (2011). Image, Identity and
Reality of Queen Elizabeth I: a New Historicist
Perspective, UDC 821.111.09-21 Шекспир В.
321.61:929 Елизабета I. English Language and
Literature Studies: Image, Identity, Reality,
ELLSIIR Proceedings, Volume II (ur. M. Spremić i
B. Đorić-Francuski), Beograd, Filološki fakultet,
str. 89-98. ISBN 978-86-6153-054-8. (М33)
(2) Милица Спремић (2014). „Безмало као да

одлазимо из овога живота”: Србија између
Истока и Запада у записима британских
путника по нашим крајевима у XIX веку, УДК
821.111.09-992. Србија између Истока и
Запада: Наука, образовање, култура,
уметност, Тематски зборник у 4 књиге, Књ.
3: Књижевност у компаративном и
интердисциплинарном контексту (ур. А.
Вранеш и Љ. Марковић), Београд, Филолошки
факултет, стр. 145-158. ISBN 978-86-6153-2092 (#књ. #3) ISBN 978-86-6153-206-1 (за
издавачку целину). (М33)
(3) Milica Spremić (2014). Embracing Edges in
the Middle Ages: The Case of Palomides the
Saracen, UDC 821.111.09-31 Малори Т. English
Language and Literature Studies: Embracing
Edges, ELLSEE Proceedings (ur. M. Daničić, B.
Gledić, J. Matić), Beograd, Filološki fakultet, str.
575-584. ISBN 978-86-6153-197-2. (М33)
(4) Милица Спремић Кончар (2016). Сер
Томас Малори у дијалогу с писцима енглеске
средњовековне артуријанске традиције, УДК
821.111’04.09 Малори Т.(082). Компаративна
књижевност:
Теорија,
тумачења,
перспективе (прир. А. Марчетић, З.
Бечановић Николић, В. Елез), Беог
рад,
Филолошки факултет, стр. 429-438. ISBN 97886-6153-309-9. (М33)

13

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

5 радова

(1) Milica Spremić (2010). Šekspirove velike
tragedije i smena Tjudora i Stjuarta na
engleskom tronu, UDK: 821.111.09-21 Šekspir,
V. Jezik, književnost, promene: književna
istraživanja – Zbornik radova, (ur. V. Lopičić i B.
Mišić Ilić), Niš, Filozofski fakultet, str. 133-142.
ISBN 978-86-7379-205-7. (М63)
(2) Милица Спремић (2013). Световне и
духовне вредности у Малоријевој Смрти
Артуровој, УДК 821.111-31.09 Малори Т.
Jezik,
književnost,
vrednosti:
književna
istraživanja – Zbornik radova, (ur. V. Lopičić, B.
Mišić Ilić, Niš, Filozofski fakultet, стр. 305-314.
ISBN 978-86-7379-279-8. (М63)
(3) Milica Spremić (2014). Malory’s Nameless
Damsels: Marginalisation of Women in Knightly
Society? UDC 821.111.09 Malory T. Jezik,
književnost,
marginalizacija:
književna
istraživanja - Zbornik radova, (ur. V. Lopičić, B.
Mišić Ilić), Niš, Filozofski fakultet, str. 495-505.
ISBN 978-86-7379-324-5. (М63)
(4) Милица Спремић Кончар (2016). Значења
новог Малорија, УДК 821.111.09-32 Малори
Т.(049.32). Jezik, književnost, značenje: književna
istraživanja - Zbornik radova, (ur. V. Lopičić, B.
Mišić Ilić), Niš, Filozofski fakultet, str. 283-292.
ISBN 978-86-7379-408-2. (М63)
(5) Милица Спремић Кончар (2017). Време у
Историји британских краљева Џефрија од
Монмута, UDK 929.731(41). Jezik, književnost,
vreme: književna istraživanja - Zbornik radova,

(ur. V. Lopičić, B. Mišić Ilić), Niš, Filozofski
fakultet, str. 105-117. ISBN978-86-7379.445-7.
(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

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.
Чланство у уређивачким одборима научних часописа
Philologia – ISSN 1451-5342; e-ISSN 1820-5682 – годиште 2003.
Belgrade English Language and Literature Studies (BELLS). Главни уредник Радојка Вукчевић,
издавач Филолошки факултет Универзитета у Београду, ISSN 1821-3138 (Printed
edition); ISSN 1821-4827 (Online); UDC 811.111+82. Др Милица Спремић Кончар
је уредница броја 6-2014.
Др Милица Спремић Кончар је члан уређивачког одбора часописа Belgrade English
Language and Literature Studies (BELLS) од 2014. године.
Belgrade English Language and Literature Studies (BELLS). Главни уредник Јелена Вујић,
издавач Филолошки факултет Универзитета у Београду, ISSN 1821-3138 (Printed edition);
ISSN 1821-4827 (Online); UDC 811.111+82. Др Милица Спремић Кончар је са др Радојком
Вукчевић уредница броја 11-2018.

Уређивање тематских зборника
Milica Spremić i Biljana Đorić-Francuski (2011). English Language and Literature Studies:
Image, Identity, Reality, ELLSIIR Proceedings, Volume II, Beograd, Filološki fakultet,
447 str. ISBN 978-86-6153-054-8.
Др Милица Спремић Кончар је са др Александром Јовановић, др Сергејем Мацуром и др
Александром Вукотић уредница зборника Да баштинимо вечност свеколику:
у спомен професорима књижевности Катедре за англистику који се бити
објављен крајем 2018. године у издању Филолошког факултета.

2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
Чланство у организационим одборима научних скупова
1.
2.

Међународна конференција English Language and Literature Studies: Embracing
Edges (ELLSEE), Филолошки факултет, 7-9. децембар 2012.
Међународна конференција English Language and Literature Studies: Tradition
and Transformation (ELLSTAT), Филолошки факултет, 23-24. октобар 2015.

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
Чланство у 2 комисије за израду и одбрану докторских дисертација и ментор
84 одбрањена мастер рада.

3.

2. Допринос академској и
широј заједници

Руководилац или сарадник на домаћим и међународним
научним пројектима.

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.

International Arthurian Society (Међународно артуријанско друштво, 2013)

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.
Од 2005. до 2014. године предавач на курсевима енглеског језика на Дипломатској
академији Министарства спољних послова Републике Србије.
Од 2013. до 2015. године предавач на курсевима Енглески за ЕУ (EU English) у оквиру
програма English Language Teaching Programs који Центар за стално образовање и
евалуацију Филолошког факултета Универзитета у Београду изводи у сарадњи са
Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије и под покровитељством
Амбасаде САД у Београду.

Предавања у оквиру тематског циклуса Легенда о краљу Артуру и витезовима
Округлог стола, Задужбина Илије М. Коларца, 20. фебруар и 13. март 2018.
године.

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

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

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Након што је размотрила пријаву кандидаткиње др Милице Спремић Кончар и стекла увид у њене
досадашње радове, Комисија је дошла до закључка да она у потпуности испуњава услове
конкурса. Др Милица Спремић Кончар у дужем периоду изузетно успешно изводи наставу и
вежбе из предмета Енглеска књижевност. Она држи предавања и вежбања на два предмета на
основним академским студијама - Енглеска књижевност I и Енглеска књижевност II – и предавања
на предмету Енглеска и француска средњовековна артуријанска књижевност на мастер
академским студијама. Научни и стручни радови др Милице Спремић Кончар испуњавају веома
високе и строге критеријуме, али и oдговарају духу наставе књижевности; она има изузетно богато
педагошко искуство и њен досадашњи рад на Филолошком факултету оцењен је веома успешним
од стрaне студената и колега, што потврђује заинтересованост студената да се баве областима
које су предмет њеног ужег интересовања, као и константне усмене похвале од стране студената.
Др Милица Спремић Кончар показује сталну спремност да сарађује са колегама: она радо и веома
предано и стручно учествује у тимском раду, уређивању зборника, часописа, и даје веома значајан
допринос Катедри за Англистику радећи у организационим одборима конференција које
организује Катедра.
Из свега произилази да веома стручни и нучни рад др Милице Спремић Кончар, њен високо
оцењен досадашњи рад на извођењу наставе и вежбања из Енглеске књижевности на Катедри за
англистику Филолошког факултета у Београду, као и законски услови које у потпуности испуњава,
препоручују др Милицу Спремић Кончар за даљи ангажман на Катедри за англистику Филолошког
факултета.
Комисија предлаже Изборном већу Филолошког факултета да прихвати реферат и да сагласност
на предлог да се др Милица Спремић Кончар изабере у звање ванредног професора за ужу научну
област Англистика, предмет Енглеска књижевност.

Место и датум: Београд, 20. марта 2018. године

ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_____________________________________
Др Радојка Вукчевић,
редовни професор Филолошког факултета
Универзитета у Београду

_______________________________________

Др Зоран Пауновић,
редовни професор Фиололошког факултета
Универзитета у Београду

______________________________________
Др Александра Јовановић,
редовни професор Фиололошког факултета
Универзитета у у Београду

_____________________________________
Др Зорица Бечановић Николић,
ванредни професор Фиололошког факултета
Универзитета у у Београду

_______________________________________
Др Весна Лопичић,
редовни професор Филозофског факултета
Универзитета у Нишу

