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: Српска књижевност, Методика наставе књижевности и
српског језика
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1.

Доц. др Наташа Станковић Шошо
II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Наташа (Богољуб) Станковић Шошо
- Датум и место рођења: 6. 11. 1971. Сремска Митровица
- Установа где је запослен: Филолошки факултет у Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област: Српска књижевност, Методика наставе књижевности и
српског језика

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет, Београд
- Место и година завршетка: Београд, 1997. год.
Мастер:
- Назив установе: /
- Место и година завршетка: /
- Ужа научна, односно уметничка област: /
Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет, Београд
- Место и година завршетка: Београд, 2006. год.
- Ужа научна, односно уметничка област: Српска књижевност, Народна књижевност
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2016. год.
- Наслов дисертације: Књижевно дело Бранислава Нушића у настави
- Ужа научна, односно уметничка област: Српска књижевност, Методика наставе књижевности
и српског језика
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
1. Др Наташа Станковић Шошо изабрана је 20. 6. 2017. године за доцента за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности и српског језика на Катедри за
српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду.

2.

Мр Наташа Станковић Шошо изабрана је 26. 2. 2014. године за асистента за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности и српског језика на Катедри за
српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду.

3) Испуњени услови за избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година радног искуства
1
2

(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

3

Искуство у педагошком раду са студентима

4

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

/
У студентским анкетама одлично
вреднован педагошки рад кандидата;
средња оцена 4,76.
8 година радног искуства

Број менторства / учешћа у комисији
и др.
Успешно реализовала предавања или
вежбе из предмета Увод у Методику 05,
Увод у Методику 06, Методика
наставе књижевности, Методика
наставе књижевности и српског језика,
Методичка пракса 05, Методичка
пракса 06, Методика наставе српског
језика, Изборни курс из Методике
наставе књижевности и српског језика,
на основним студијама. Држала је
предавања на курсу Класици српске
књижевности: Књижевно дело
Бранислава Нушића и са проф. др
Драганом Вукићевић изборни предмет
Интермедијалност у настави
књижевности. На модулу Култура у
дијалогу ангажована је на изборном
предмету Теорија и методика
изучавања књижевности у
интеркултуралном контексту.
На мастер студијама је са проф. др
Зоном Мркаљ држала предавања и
вежбања на обавезном предмету
Методика наставе књижевности.
Била је члан Комисије за писање
извештаја за избор мас Милана Вурдеље
у звање асистента и члан комисије за
писање извештаја за избор у звање
доцента Снежане Пасер Илић на
Државном универзитету у Новом

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

7

(заокружити испуњен услов за
звање у које се бира)
Објављен
један
рад
из
категорије М20 или три рада из
категорије М51 из научне
области за коју се бира.

Број радова,
саопштења,
цитата и др.
1 х М13
1 х М24
1 х M27
2 х М51
3 х M14
------------1 рад у
међународном
часопису
категорије
М13 – 7
бодова;
1 рад у
међународном
научном
часопису
категорије

Пазару
Била је ментор у изради 72 завршна
рада из Методике наставе књижевности
и српског језика на основним
академским студијама, као и ментор за
одбрану двадесет једног (21) завршног
рада на мастер студијама и члан
комисија за 43 студента основних или
мастер студија.
Ментор је у изради докторске
дисертације асс. мср Милана Вурдеље
под насловом Интеркултуралност у
наставној обради прозе Данила Киша
на Филолошком факултету
Универзитета у Београду. Члан је
Комисије за оцену научне заснованости
теме докторске дисертације коју је мср
Ивана Ковачевић пријавила под
насловом Инклузивна настава српског
језика и књижевности у основној и
средњој школи, као и Комисије за оцену
подобности кандидата, теме и ментора
за израду докторске дисертације мср
Оливере Урошев Палалић под
насловом: Примена илустрације као
уметничког средства у интерпретацији
књижевног дела у основној школи на
Филозофском факултету Универзитета
у Новом Саду.

Навести часописе, скупове, књиге и друго

1.
Српски рјечник (1818) као методичка тема
/ Наташа Б. Станковић Шошо // Колективна
монографија Српска славистика, Радови српске
делегације на XVI међународном конгресу
слависта (Београд, 20-27.VIII 2018), Том II
(Књижевност, култура, фолклор – питања
славистике), Уредници: Љ. Бајић, Б. Сувајџић, П.
Буњак, Д. Иванић, Београд: Савез славистичких
друштава Србије. – 494 стр.; 24 cm. – Напомене и
библиографске референце уз текст.
Библиографија уз сваки рад. - Резюме. ISBN97886-917949-4-1. (стр. 469-476,
811.163.41`374::371.3“1818“; https:
//doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2ch3
)
М13 (7 бодова) / М13>M24)
* Приложена одлука Матичног научног одбора за
језик и књижевност од 13. марта 2019. године по

М24 – 4 бода;
1 научна
критика
(приказ) у
часопису
ранга М27 – 1
бод ;
2 рада у
врхунским
часописима
националног
значаја
категорије
М51 – 6
бодова;
3 рада у
тематским
зборницима
међународног
значаја
категорије
М14 – 15
бодова

којој је наведеној монографији додељена
категорија М11, а сви радови у њој имају
категорију М13. Ова категорија одговара
категорији М23.
2.
Рецепција комедије Народни посланик
Бранислава Нушића / Наташа Б. Станковић Шошо
// Зборник Матице српске за књижевност и језик.
ISSN 0543-1220. - Књ. 66, св. 1 (2018), стр. [119]129. М24 (4 бода)
3.
Петар Буњак, Раскршћа славистике, Савез
славистичких друштава Србије, Београд, 2019, 232
стр., 223-224 / Наташа Б. Станковић Шошо //
Прилози за књижевност, језик, историју и
фолклор. ISSN 0350-6673. - Књ.86, (2020), стр.
[119]-129. М27 (1 бод)
4.
Литерарно и театролошко читање
комедије у основној школи /Наташа Б. Станковић
Шошо, Књижевност и језик, LXVII/2, год. 2020,
Београд: Друштво за српски језик и књижевност
Србије, уредник Вељко Брборић, ISSN 0454-0689,
стр. 379-390 (371.3::821.163.41.2 https: //
doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.9.) М51 (3 бода)
5.
6. Наставна обрада народних брзалица,
разбрајалица и загонетки у основној школи,
Наташа Станковић Шошо, Књижевност и језик,
ISSN 0454-0689. – LXVIII//2, год. 2021, Београд:
Друштво за српски језик и књижевност Србије,
уредник Вељко Брборић, стр. 407–417,
(371.3::821.163.41:::821.163.41.09-84:398
https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.11), М51 (3
бода)
6.
Методичка гледишта на хумористичку
прозу Бранислава Нушића / Наташа Б. Станковић
Шошо // Актуелни теоријско-методолошки
проблеми проучавања и наставе словенских
језика, књижевности и култура : зборник радова /
Међународна научна конференција Комисије за
наставу словенских језика и књижевности
Међународног комитета слависта ; уредници
Љиљана Бајић, Јелена Гинић, Наташа Станковић
Шошо. - Београд: Филолошки факултет
Универзитетa, 2018 (Београд: Слава). – 306 стр.;
24 cm. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија уз сваки рад. - Резюме. ISBN 978-86-6153-518-5 (стр. 275-288,
821.163.41.09-2 Нушић Б. 3713::821.163.41 //https:
//doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch19.
М14 (5 бодова) М14 > М51
7.
Повести Белкина в творчестве
А.С.Пушкина // Лиляна Байич, Наташа Станкович
Шошо, Болдинские чтения 2019, Националный
исследовательский, Нижегородский

государственный университет им.
Н.И.Лобачевского, Государственный литературномемориалыный и природный музей – заповедник
А.С. Пушкина ,,Болдино“, (ред. Кол. Г.Л.
Гумённая, А.В.Коровашко, С.А.Кибальник,
В.Л.Коровин, В.А.Кошелев, Т.Попович,
Е.Е.Прошин, С.Н. Пяткин; отв. Ред. И.С. юхнова,
Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
2019, стр. 290, ISBN 978-5-91326-541-8, УДК
821.161.1, ББК83.3 (2 Рос), 211-218, УДК 82.0.
М14 (5 бодова)
8.
Наставно проучавање књижевног
стваралаштва класика руске књижевности у
основним и средњим школама Републике Србије
(Творчество русских писателей в программе
восьмилетней школы в Сербии), Слово, текст,
источник, Методология современного
гуманитарного исследования, Сборник трудов,
Материалы международной научной конференции
2-3 декабри 2020, Международная научная
конференция, Министарство науки и высшего
образования Российской Федерации, Российский
государственый университет им. А.Н Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Институт
славянской культуры, Институт славиноведения
РАН, Редколегия: Е.С.Узенева, Н.Н.Запольская,
С.Г.Дембицкий, М.В. юдин, Г.Н. Кораблева,
С.Н.Переволочанская, РГУ им. А.Н.Косыгина:
Москва, 2020. ISBN 978-5-87055-997-1. УДК 80/82
ББК 80/84 С 54, 379 с. стр. 233-245, УДК 821.16.
М14 (5 бодова)
8

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

2 х М33
1 х M63
1 х M52
1 х M53
3 х M34
------2 рада из
категорије
М33 – 2 бода,
1 рад са
научног скупа
националног
значаја
објављен у
целини,
категорије
М63 – 1 бод;
1 рад у
истакнутом
националном

1. Народна (усмена) књижевност у реформисаним
програмима за основну школу / Наташа Б.
Станковић Шошо // Зборник радова са
Међународног научног скупа Програмске
(ре)форме у образовању и васпитању - изазови и
перспективе, одржаног 20. маја 2019. - Београд:
Учитељски факултет, 2020 (Смедерево: Newpress).
- стр. 235-249. - ISBN - 978-86-7849-288-4.
М33 (1 бод)
2. Настава Методике наставе српског језика и
књижевности на Филолошком факултету
Универзитета у Београду /Наташа Б. Станковић
Шошо, Валентина Илић/ рад у зборнику радова:
Положај словенских језика, књижевности и
култура на универзитетима у свету : зборник
радова / Округли сто Комисије за наставу
словенских језика и књижевности Међународног
комитета слависта, Београд, [2018] ; уредници
Љиљана Бајић, Јелена Гинић, Наташа Станковић
Шошо; Међународни комитет слависта (Беогарад).

часопису М52
– 1,5 бодова,
1 рад у
националном
часопису
М53;
3 саопштења
са скупова
међународног
значаја
штампана у
изводу
(категорија
М34) – 1,5
бодова

Комисија за наставу словенских језика и
књижевности. Округли сто Положај словенских
језика, књижевности и култура на универзитетима
у свету (2018). - Београд: Филолошки факултет
Универзитета, 2020 (Београд: Слава). - 196 стр; 25
cm. - Текст ћир. и лат. - "У оквиру 16.
Међународног конгреса слависта 21. августа 2018.
године на Филолошком факултету Универзитета у
Београду одржан је округли сто на којем се
разматрао 'Положај словенских језика,
књижевности и култура на универзитетима у
свету'."--> Уводна реч. - Напомене и
библиографске референце уз текст. Библиографија уз сваки рад. - Резюме;
Summmaries. - ISBN 978-86-6153-627-4. Стр. 134168, УДК 378.6.096:811.163.41 (497.11 Београд)
371.3:::821.163.41. https:
//doi.org/10.18485/mks_knsjkk_polozaj.2020.ch9.
М33 (1 бод)
3. Допринос Вука Милатовића развоју школских
уџбеника, Методика и поетика Вука Милатовића,
Зборник радова, Уредници: З. Цветановић, В.
Јанићијевић, В. Мићић, Београд: Учитељски
факултет у Београду, 2020, 297 стр. 24 cm.
Напомене и библиографске референце уз текст.
Библиографија з сваки рад. Регистар. ISBN 978-867849-292-1. (183-192, УДК:371.3:::811.163.41.09
Милатовић В. 37.016:003-028.31. М63 (1 бод)
4. Допринос Наде Милошевић Ђорђевић развоју
школских публикација, Наташа Станковић Шошо,
Годишњак Катедре за српску књижевност са
јужнословенским књижевностима Филолошког
факултета Универзитета у Београду, бр. 16,
Филолошки факултет, Београд, 2021, стр. 143-153.
(ISSN 1820-5305. - УДК37.016::821-82 (075.2).09
Милошевић Ђорђевић Н. М52 (1,5 бода)
5. Књижевно дело Бранислава Нушића у настави
српског језика у основној школи / Наташа Б.
Станковић Шошо // Прилози настави српског
језика и књижевности. Број VII, Бања Лука:
Часопис Друштва наставника српског језика и
књижевности Републике Српске (2018), УДК
821.163.41-3.09, DOI 10.7251/RNSJK 18071495,
COBISS.RS-ID 7663896, ISSN 2303-4793, стр. 149168.
М53 (1 бод)
6. Актуелни теоријско-методолошки проблеми
проучавања и наставе словенских језика,
књижевности и култура: зборник резимеа на
српском и другим словенским језицима,
Међународна научна конференција Комисије за
наставу словенских језика и књижевности
Међународног комитета слависта, (уредник

Љиљана Бајић), Београд: Филолошки факултет,
2017, 146 стр. 24 cm, ISBN 978-86-6153-449-2 (стр.
89, 90, 145,146). М34 (0,5)
7. Тезе и резимеи у два тома, Том 2, Књижевност,
култура, фолклор – питања славистике,
Међународни конгрес слависта, Београд, 2027.VIII 2018, Београд: Међународни комитет
слависта, Савез славистичких друштава Србије,
приредили Т. Ракић, А. Корда Петровић, Београд:
Међународни комитет слависта: Савез
славистичких друштава Србије, Београд: Чигоја
штампа), 314 стр. 24 cm. Радови на више језика,
Регистар. ISBN 978-86-917949-6-5 (ССДС), стр.
256. М34 (0,5)
8. Програмске (ре)форме у образовању и
васпитању – изазови и перспективе (Књига
резимеа, Београд: Учитељски факултет
Универзитета у Београду, Међународни научни
скуп одржан 20. маја 2019. на Учитељском
факултету у Београду, уредници З. Опачић, Г.
Зељић, А. Петровић, С. Полић, 153 стр. 24 cm.
Текст на српском и енглеском језику, ISBN 97886-7849-274-7, стр. 72 и 73. М34 (0,5)
9

10

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.
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

12

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

13

/

/

1 књига из
категорије
М42

Књижевно дело Бранислава Нушића у настави /
Наташа Станковић Шошо. Београд: Друштво за
српски језик и књижевност Србије, 2019 (Београд:
Чигоја штампа). - 243 стр.: табеле, граф. прикази;
24 cm. - Библиотека Књижевност и језик; књ. 60. "Основу ове књиге чини сажет и делимично
измењен текст докторске дисертације која је под
истим насловом одбрањена 8. јула 2016. године на
Филолошком факултету Универзитета у Београду
... " --> Напомене аутора. - Напомене и
библиографске референце уз текст. Библиографија: стр.235-243. - ISBN 978-86-8488589-2.

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

националног значаја објављен у
целини категорије М61 или
М63.
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)
Један рад са међународног
научног скупа објављен у
целини категорије М31 или
М33. (за поновни избор ванр.
проф)
Један рад са научног скупа
националног значаја објављен у
целини категорије М61 или
М63. (за поновни избор ванр.
проф)
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.
Два рада са међународног
научног скупа објављена у
целини категорије М31 или М33
Два рада са научног скупа
националног значаја објављена у
целини категорије М61 или М63
Одобрен и објављен
универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма
факултета, односно

24

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...)

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.
Члан уређивачког одбора научног часописа Годишњак Катедре
за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Филолошког факултета Универзитета у Београду (од 2006. до данас).
Члан уређивачког одбора зборника радова Савремено изучавање
српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих,
инословенских и страних Савеза славистичких друштава Србије (од
2009. до данас).
2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
Члан организационог одбора за учешће делегације српских
научника на XIV Међународном конгресу слависта (Oхрид,
Македонија, 10–16. 9. 2008) и XV Међународном конгресу слависта
(Минск, Белорусија, 20– 27. 8. 2013). Члан организационог одбора 17. и
18. конгреса Савеза славистичких друштава Србије. (Сокобања, 18– 20.
9. 2009; Београд, 28–31. 8. 2014).
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
Председник комисије за израду двадесет једног (21) завршног
рада на мастер студијама и члан комисија за још двадесет један (21)
завршни рад на мастер 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.
• Члан управе Друштва за српски језик и књижевност Србије (од
2004. године до данас).

•
•

•

Члан Удружења фолклориста Србије (од 2016. године до
данас).
Заменик председника и члан Комисије за наставу словенских
језика и књижевности Међународног комитета слависта (од
2018. до данас).
Члан Комисије за електронске библиотеке и дигиталну
хуманистику (од 2018. до данас).

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
• Учешће у раду Комисије за пријем докумената и евиденције
школског успеха на Катедри за српску књижевност са
јужнословенским књижевностима Филолошког факултета
Универзитета у Београду (од 2004. до 2020. године), Комисије
за дежурство на пријемном испиту Катедре за српску
књижевност и Катедре за српски језик (од 2014. до данас),
Комисије за прегледање пријемног испита на Катедри за
српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Филолошког факултета Универзитета у Београду (од 2014. до
данас).
• Члан комисије (радне групе) за акредитацију на Катедри за
српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Филолошког факултета Универзитета у Београду (током 2019.
и 2020. године).
• Члан Комисије за писање извештаја за конкурс при избору
сарадника ван радног односа – демонстратора за ужу научну
област Српска књижевност, предмет Методика наставе
књижевности и српског језика. Број одлуке о именовању
Комисије 2087/1 од 27. 10. 2017.
• Члан комисије за писање извештаја за избор кандидата који су
се пријавили на конкурс за асистента за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Методика наставе
књижевности. Број одлуке о именовању комисије 1970/1 од
28. 9. 2020.
• Члан Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације коју је мср Ивана Ковачевић пријавила под
насловом Инклузивна настава српског језика и књижевности
у основној и средњој школи. Одлука бр. 1086 од 12. 3. 2021.
године.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа
и комисије министарстава.
Завод за унапређивање образовања и васпитања
• Члан Радне групе за израду Предлога новог наставног плана за
први циклус основног образовања и васпитања и наставни
програм за први разред за предмет Српски језик у Заводу за
унапређивање образовања и васпитања. Решење број: 9552/2017 од 21. јула 2017.
• Члан Радне групе за израду Програма наставе и учења за други
разред основног образовања и васпитања за предмет Српски
језик у Заводу за унапређивање образовања и васпитања.

Решење број 692-2/2018. од 16. 4. 2018.
• Члан Радне групе за развијање програма наставе и учења за
трећи разред основног образовања и васпитања за предмет
Српски језик у Заводу за унапређивање образовања и
васпитања. Потврда број: 1696-1/2021. од 1. 12. 2021.
• Члан Радне групе за припрему предлога програма наставе и
учења за четврти разред основног образовања и васпитања за
предмет Српски језик у Заводу за унапређивање образовања и
васпитања. Решење број: 2108-Iva/2019 од 1. 3. 2019.
• Члан Радне групе за припрему Предлога плана и програма
наставе и учења за средње музичке школе за обавезни
предмет Српски језик и књижевност у Заводу за
унапређивање образовања и васпитања. Потврда број: 16961/2021. од 1. 12. 2021.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Члан Комисије за спровођење јавног позива и одабир
публикација од значаја за образовање и васпитање за
богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2017.
годину. Решење министра просвете Младена Шарчевића
број:404-02-00021/2017-07/4.
• Члан Комисије за спровођење јавног позива и одабир
публикација од значаја за образовање и васпитање за
богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2018.
годину. Решење министра просвете Младена Шарчевића број:
610-00-01562/4/2019-07 од 2. 12. 2019. године.
• Члан комисије за одабир публикација од значаја за образовање
и васпитање за богаћење библиотечког фонда библиотека
основних школа у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја за 2020. годину. Решење министра
просвете Бранка Ружића број: 119-01-00597/2021-07 од 5. 11.
2021.
• Члан комисије за полагање испита за лиценцу у 2019, 2020. и
2021. години решењем министра просвете, науке и
технолошког развоја број 119-01-457/1/2008-13 од 14. 5. 2019.
Приложена потврда коју је потписао први потпредседник
владе и министар потврде Бранко Ружић 16. 12. 2021. године
број: 152-00-457/2/2008-13.
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.
• Семинари стручног усавршавања наставника у примени
дигиталних уџбеника и припремању наставника за наставу на
даљину у организацији издавачке куће ,,Нови Логос“.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања
или науке.

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

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.
• Рецензент српско-пољског броја часописа Annales Universitats
Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et
Linguae Polonae pod red. Marty Szymanskiej i Marka Pieniazaka pt. Studia
ad Didactuivam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia,
Universytet pedagogiczny im. Komisiji Edukaciji Narodowej
WYDAWNICTWO NAUKOWE, Krakow. ISSN on-line 2450-5013,
Publication year: 2020.http://didactica.up.krakow.pl. .
WWW: https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/dlp/issue/current
(MAGAZINE is INDEXED IN: BazHum, Arianta, Index Copernicus,
According to the list of scientific journals, the Ministry of Science and
Higher Education is on the "B" list, (5 points). Радове је рецензирала
током 2019. године.
• Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду
на седници одржаној од 3. 12. 2021.. именовало ме је за члан Комисије
за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске
дисертације ма Оливере Урошев Палалић.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
удружењу или организацији националног или међународног нивоа.
• Члан управе Друштва за српски језик и књижевност Србије (од
2004. године до данас)
• Члан Удружења фолклориста Србије (од 2016. године до
данас).
• Заменик председника и члан Комисије за наставу словенских
језика и књижевности Међународног комитета слависта (од
2018. до данас).
• Члан Комисије за електронске библиотеке и дигиталну
хуманистику (од 2018. до данас).
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

Др Наташа Станковић Шошо има велики број објављених радова из Методике
наставе књижевности и српског језика и из Српске књижевности. Њени радови, област
истраживања и опредељење за методику и наставу књижевности и српског језика
одговарају академским стандардима и изборним условима по којима се доцент бира.
На основу прегледане конкурсне документације, Комисија је утврдила да кандидат
др Наташа Станковић Шошо у потпуности испуњава све научне, педагошке и стручнопрофесионалне критеријуме да се предложи за избор у звање доцента за ужу научну
област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности и српског језика.
Имајући у виду наведене чињенице, Комисија једногласно предлаже Изборном
већу Филолошког факултета у Београду да поново изабере др Наташу Станковић Шошо у
звање доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе
књижевности и српског језика.

У Београду, 26. јануара 2022. год.

Комисија:

__________________________________________
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