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: РОМАНИСТИКА
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Милица Винавер-Ковић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Милица (Константин) Винавер-Ковић
- Датум и место рођења: 21.02.1967, Београд
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област Романистика
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1991.
Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1996.
- Ужа научна, односно уметничка област: Наука о књижевности, француска књижевност
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2012.
- Наслов дисертације: „Суочавање са историјом: француски мемоари о Револуцији 1789-

1799“
- Ужа научна, односно уметничка област: Француска књижевност, француска култура
Досадашњи избори у наставна и научна звања:

2013. доцент за предмет Француска књижевност

3) Испуњени услови за избор у звање доцента
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)
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

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

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
M20 – 1 рад
М14 – 4 рада

oценa / број година
радног искуства

Да
23

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.
ментор 3 дисертације
асистената Филолошког
факултета, од којих 1
одбрањена
Ментор 11 мастер
радова и члан комисије
за 2
Ментор 2 одбрањене, 4
дисертације у току и
члан комисије за 2
одбрањене дисертације

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

Зборник Матице српске за књижевност и
језик, књ. 64, св. 1 (2016).
La langue et la littérature à lʼépreuve du temps /
DEAF 2 (Dire, Écrire, Agir en Français),
Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet, 2013.
Les études françaises aujourd'hui (2014).
Pourquoi étudier la grammaire? Théories et
pratiques ; La Nature, mère ou marâtre:
représentation, concepts et leur puissance
contestataire dans les littératures de langue
française, Belgrade : Faculté de Philologie,
2015
L'idée d'Union européenne de 1929 à 2016 : du
projet d'Aristide Briand au retrait du RoyaumeUni = Evropska unija od 1929. do 2016. godine:
od projekta Aristida Brijana do izlaska
Ujedinjenog kraljevstva, Beograd : Pravni
fakultet, 2017.

М44 – 1 рад

8

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

М 33- 2 рада

Срби о Французима - Французи о Србима =
Les Serbes à propos des Français - Les
Français á propos des Serbes, Београд:
Филолошки факултет; Друштво за културну
сарадњу Србија - Француска, 2015.
Le Canada: les nouvelles idées pour le nouveau
monde = Canada: New Ideas for the New
World, Belgrade : Faculté de philologie,
Université de Belgrade = Faculty of Philology,
University of Belgrade ; Association Serbe
d'études canadiennes = Serbian association of
Canadian studies, 2014.
Penser l'autofiction: perspectives comparatistes
= Preispitivanja: autofikcija u fokusu
komparatistike, Belgrade : Faculté de philologie,
2014

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

12
13

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

18

19

20

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.
Ур. зборника Les études françaises aujourd'hui (2014). Pourquoi étudier la
grammaire? Théories et pratiques ; La Nature, mère ou marâtre:
représentation, concepts et leur puissance contestataire dans les littératures
de langue française, Belgrade : Faculté de Philologie, 2015
Члан орг. и научног одбора за више међународних скупова
(„Француске студије данас“ Београд, 2014; Нови Сад, 2016; скуп
„Vocabulaire des affects : une nouvelle politique du discours littéraire et
médiatique“, Université Ovidius Constanţa, 2017).
Председник или члан комисија за израду, одн. оцену и одбрану преко
20 завршних мастер радова и докторских дисертација.

→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.
Директор Франкофоног центра за универзитетску успешност
Универзитета у Београду
Рецензент за акредитацију студијских програма за КАПК.
Консултант за признавање страних диплома за ENIC-NARIC центар.
Организација семинара за унапређење дидактике књижевности,
Филолошки факултет БУ, 2014.
У Центру за стално образовање и евалуацију Филолошког факултета
задужена је за тестирање кандидата из француског језика.
Предавач у Преводилачкој школи Удружења научних и стручних
преводилаца 2014-2018.
Руководи спровођењем пројекта „Гонкурова награда студената Србије“
на Катедри за романистику Филолошког факултета.
Организатор и учесник многобројних културних и научних
манифестација.
Добитник француског одликовања „Витез академских палми“ 2017.
→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.
Учешће у међународном стручном пројекту „Дидактика књижевности
на универзитету“ у оквиру међународног програма „Експертиза путем
дијалога“ Универзитетске агенције за франкофонију (АУФ) и
Француског института у Паризу.
Чланство у комисијама за конкурсе на Универзитету у Београду и
Универзитету у Нишу.
Наставни боравци на универзитетима у Поатјеу и Тулузу, у оквиру
програма „Еразмус+“.
Предавање по позиву на Универзитету Париз 3 - Нова Сорбона.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

На основу увида у веома успешан научни, стручни и педагошки рад др Милице Винавер-Ковић, као и у њен
значајан досадашњи допринос универзитетској и широј академској заједници, Комисија је дошла до
закључка да она у пуној мери испуњава све законом предвиђене услове за реизбор у звање доцента, те
свесрдно предлаже Изборном већу Филолошког факултета Универзитета у Београду да прихвати овај
извештај и предложи Већу научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду да
реизабере др Милицу Винавер-Ковић у звање доцента за ужу научну област Романистика (предмет
Француска књижевност).

Место и датум: Београд, 26. фебруар 2018.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

__________________________________
др Јелена Новаковић, ред. професор

__________________________________
др Веран Станојевић, ванред. професор

__________________________________
др Марија Џунић Дрињаковић, ванред.
професор

