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: Општа лингвистика
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. доц. др Наталија Панић Церовски

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Наталија Милорад Панић Церовски
- Датум и место рођења: 10. 6. 1977.
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област Општа лингвистика

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2001.
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, 2007.
- Ужа научна, односно уметничка област: Наука о језику
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2013.
- Наслов дисертације: Прозодијски маркери цитираног говора у разговорном језику
- Ужа научна, односно уметничка област: Наука о језику
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-2002-2007. асистент-приправник
- 2007-2013. асистент
- 2013. доцент

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2
3

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

oценa / број година
радног искуства

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

15 година

(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.

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

Ментор: 3
Члан комисије: 12
Члан комисије: 4

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

1 рад М23
4 рада М14
(Члан 9
Правилника)

1. Panić Cerovski, N. i Ivanović, B.
(2016). Glagoli govorenja kao markeri
emfaze – slučaj pseudocitiranja.
Komunikacija i kultura online
(Communication and Culture ejournal) 7, 142-154. e-ISSN 22174257 (Online); UDC 8:008:316.7
2. Половина, В., Панић Церовски Н.
(2015). Лексика невербалне
комуникације. Jезици и културе у
времену и простору IV /2 (ур.
Снежана Гудурић), Филозофски
факултет у Новом Саду, 315-324
ISBN 978-86-6065-330-9;
COBISS.SR-ID 300300039
3. Панић Церовски, Н. и Ковачевић,

10

Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту

1
оригинално
стручно
остварење
1 пројекат

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

1 научна
монографија

12

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

2 рада М33

Б. (2014). Вербално и невербално
представљање других у медијима.
Србија између истока и запада.
Језици Балкана у компаративном и
интердисциплинарном контексту
(књ. 4) (ур. проф. др Александра
Вранеш и проф. др Љиљана
Марковић), 267-283. ISBN 978-866153-210-8; COBISS.SR-ID
209881868; UDK 316.772:159.9
4. Панић Церовски, Н. (2013).
Цитирање у формалном и
неформалном дискурсу. Културе у
дијалогу. Филологија и
интеркултуралност (Књ. 1). (ур.
Александра Вранеш, Љиљана
Марковић), 177-196. ISBN 987-866153-150-7; COBISS.SR-ID
201293836; UDK 811.163.41’36
5. Половина, В., Панић Церовски Н.
(2013). Функције апроксиматора у
српском разговорном дискурсу.
Српски језик, књижевност,
уметност. Традиција и иновације у
савременном српском језику. (књ. 1).
(ур. Милош Ковачевић). Kрагујевац:
ФИЛУМ, 157-168. ISBN 978-8685991-52-3; COBISS.SR-ID
201955084; UDK 81116341'37;
81116341'42
Ђурић, Милош. Д. и Панић
Церовски, Наталија (2013). Базични
фразални глаголи (енглеско-српски)
– глосар, Преводилац, 3-4, свеска 70,
106-158. ISSN 0351-8892
Локални координатор за мрежу CIIIAT-0503-06-1617 Inter-American
Studies у склопу пројекта CEEPUS
Панић
Церовски,
Н.
(2017).
Вербална
и
невербална
комуникација. Филолошки факултет
– Универзитет у Београду, ISBN
978-86-6153-378-5
1. Đurić, M. D., Panić, M., Panić
Cerovski, N. (2015). Engleski i
franscuski diskurs uživalaca
psihoaktivnih supstanci. (ур. Др Маја
Ћук, Др Мелина Николић, Тијана
Парезановић). Алфа универзитет,
Факултет за стране језике, Beograd.
141-162. ISBN 978-86-83237-98-2;

COBISS.SR-ID 214444300; UDK
81’42
2. Polovina, V. & Panić Cerovski, N.
(2013). General and specific in nonverbal intercultural communication.
Komunikimi ndëretnik në Ballkan.
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i
Historisë dhe i Filologjisë, 41-50.
ISBN 978-9928-143-07-5
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. (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

24

(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...)

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.

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

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

Кратак опис заокружених одредница:
1.3. Председник комисије за израду завршних радова на академским мастер-студијама – 3 пута; члан
комисије за израду завршних радова на академским мастер-студијама – 12 пута; члан комисије за израду
завршних радова на академским докторским студијама – 4 пута
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c,rprrH,x capaAHr,r*a
rI Anpertopa: Heeepquua KowyHuKaquia y Hacmasu cmpauux je3uKa u ueeep6attHu
etea4eHmu y pette1oHmHuJyt
gpcmaMa meKcma, ayrop ceMlIHaDa: [poO.
Jenena Kocruh-Torrtonuh, (Drurolourxu
Ap

Saxynrer y Eeorpa.qy.

Y'Ieuha y artl'IBHocrm\aa norryrapusauuje Hayxe:Y nexoml*o HaBparaje

Ewru)rqecHr4K

relenzsr{cK,x

erraucuja

n

cepnjana (PTC - Kynr,vpnu uporpana. Jyraprrra nporparra), pa4rajcrrx euzcuja
ffauuqll Kao crprrHr.r caroBopHrrK,
Kao u y Marasrury BrHu, npu6nuxanajyhn raKo Iurpoj uy6nnqr,r JrlrHrBlrcrr{qxe uojane
r{
3a1oHr,rrocrr,r,

npo6nenaau'IKy oAHoca nep6anHor Id HeBep6anHor y KoMyHlrxaquju, Kao E HoBrrHe lr
3aKoHprrocrr,r y o*B[rpy

eJreKTpoHcKe KoMyHnraqnj e

3.1. JIoranHI'I KoopAllHarop 3a Mpexy CIII-AT-0503-06-1617 Inter-American Studies y cKJrorry
rr,relynapoAHor

npojexra CEEPUS

3.3. rlnau Enponcror JIIlHrBI,IcrLrqKor ApyIIrrBa (Societas Linguistica Europoea SLE),
.{pyurna 3a rpr.rMerbeHy
JII'IHTBI{cruxy Cp6nje ([nnc), rraelynapoAHor yApyxema SPToSIG (Special Interest Group on Speech prosody)

3.4. CrpytHo ycaBpIIIaBaILe na (DuloloIIIKoM $axymery Vnnnepsurera y Xenerz, Illnajqapcxa; Jlerrra ruKoJra
Qopensr.rKe JrHHrBncrr{Ke, flanqeao

III . 3AKJbYIIHO M}IIIIJbEILE rI IIPEAJIOT KOMI{CI,IJE
KanAIlAatrlilba Ap Haranraja flannh L{eponcxn, AorIeHT sa Onurry Jrr,rHrBr{crr,r6y Ha Oulolourxou
$axyrmery y Eeorpa.uy v noruvnocrn ncnymana cne yc.rrone ga u:6op y 3Barbe H Ha paAHo Mecro aa xoje
KoHKypI4IIIe na @unonorlKoM Qarynrery Vnnnepsnrera y Eeorpa.uy, npeABlrbene 3axonoM o Brrcoxou o6pasoBar6y
Perrybnuxe Cp6uje, IIpanulHl'IKoM o MIHTIMIIJIHIM ycnoBuMa 3a crr.rrlarbe 3Bar6a HacraBHHKa Ha yHuBepsgrery y
Eeorpa.uy u Craryrou OunolorrrKor Saxynrera.

3aro, c ryHoM yBepeHollhy n noce6suu 3aAoBoJbcrBoM, npe4rraxerrao I4s6opnola aehy @ruolourxor
Sarynrera Aa Ap Haralnjy IIaHrah I{eponcrn rsa6epe v rsarre naHpe,ugor upodecopa 3a yxy Hay.*ry o6lacr
Onruma nuHz?ucmuKa (npe4rraeru @ouemurca u @ouonoeuia) Ha (Dnnoloruxona
Qaxynrery ynmeprurera y

Eeorpaxy.

Eeorpa4, 4. orro6ap 2017.
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