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
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 2
Имена пријављених кандидата:
1. Небојша Маринковић
2. Сузана Јовановић
................................................

II - О КАНДИДАТИМА
Под 1.

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Небојша, Владета, Маринковић
- Датум и место рођења:01.04.1962. Београд
- Установа где је запослен: Филолошки Факултет
- Звање/радно место: Виши лектор за српски као страни језик
- Научна, односно уметничка област: Српски језик

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе:Филолошки факултет
- Место и година завршетка:Београд, 1989.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе:Филолошки факултет
- Место и година завршетка:Београд, 1994.
- Ужа научна, односно уметничка област:Српски језик
Докторат:
- Назив установе:Филолошки факултет
- Место и година одбране:Београд, 2016.
- Наслов дисертације:Граматички минимум српског као страног језика
- Ужа научна, односно уметничка област:Српски језик
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-

3) Испуњени услови за избор у звање доцента________________________________

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година
радног искуства

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе

2

Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода

3

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

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
М24=2 рада
М51= 5
радова

19.1.2017. одржао је
предавање Однос
лексике и граматике у
настави српског као
страног језика,
комисија је оценила са
оценом 5
Страни студенти
курсева српског као
страног језика у
многобројним анкетама
изразили су високе
оцене и похвале
28

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

- Полисемантичка дисперзија и
конкуренција творбених форманата
код модела опште ознаке Nomina
agentis, Научни састанак слависта у
Вукове дане, 26, Београд 1997, стр.
321-328. (Рад у часопису
међународног значаја
верификованом посебном одлуком –
М 24 = 4 бода)

- Апроксимативни бројеви у
систему врстa речи српског језика,
Научни састанак слависта у Вукове
дане, 27, Београд 1998, стр. 177-182.
(Рад у часопису међународног
значаја верификованом посебном
одлуком – М 24 = 4 бода)

- О начинима дефинисања појмова
из
глотодидактике,
Научни
састанак слависта у Вукове дане
32/3, Београд 2003, стр. 247-254.
(Рад
у
водећем
часопису
националног значаја – М 51 = 2
бода)
- О одређивању садржаја неких
појмова из глотодидактике, Научни
састанак слависта у Вукове дане
33/3, Београд 2004, стр. 223-228.
(Рад
у
водећем
часопису
националног значаја – М 51= 2 бода)
Дефиниција
граматика
и
компетенција, Научни састанак
слависта у Вукове дане, Филолошки
факултет у Београду 35/3, Београд
2007, стр. 175-186. (Рад у водећем
часопису националног значаја – М
51 = 2 бода)
- Учење на даљину и усвајање
српског као страног језика, Научни
састанак слависта у Вукове дане,
41/3, Београд 2012, 177-184. (Рад у
водећем
часопису националног
значаја – М 51 = 2 бода)
- Нова терминологија у дидактици
српског језика као страног, Научни
састанак слависта у Вукове дане,
42/3, Београд 2013,153-158. (Рад у
водећем
часопису националног
значаја – М 51 = 2 бода)
8

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

М 31= 3
рада
М 61 = 3
рада

- Како формирати наставника
матерњег језика као страног?,
Зборник радова Улога наставника у
савременој настави језика,
Филозофски факултет Црне Горе,

Никшић, 2007, стр. 287-292.
(Предавање по позиву са
међународног скупа штампано у
целини – М 31 = 3 бода)
- Минимална граматика или
граматички минимум, Међународни
научни скуп Српски као страни
језик у теорији и пракси,
Филолошки факултет у Београду,
Центар за српски језик као страни,
Београд, 2007, стр. 111-119.
(Предавање по позиву са
међународног скупа штампано у
целини – М 31 = 3 бода)
- Однос граматичке и
комуникативне компетенције у
нивоима Б1 и Б2, Зборник радова
Српски као страни језик у теорији и
пракси II, Београд, 2011, 145-152.
(Предавање по позиву са
међународног скупа штампано у
целини – М 31 = 3 бода)
- Уџбеници у настави српског језика
као страног у Центру за српски
језик, Уџбеници у настави страних
језика (зборник радова приредила Ј.
Вучо), Универзитет Црне Горе,
Никшић 2003, стр. 207-214.
(Предавање по позиву са скупа
националног значаја штампано у
целини – М 61 = 1,5 бод)
- Настава српског језика као
страног на нашим и европским
универзитетима, Зборник радова
Филолошке студије на
реформисаном универзитету,
Филозофски факултет Црне Горе,
Никшић, 2006, стр. 83-89.
(Предавање по позиву са скупа
националног значаја штампано у
целини – М 61 = 1,5 бод)
- Развој наставе српског као
страног језика у реформи високог
образовања, Зборник радова
Настава језика у реформи
образовања, Филозофски факултет
Црне Горе, Никшић, 2006, стр. 54-

60. (Предавање по позиву са скупа
националног значаја штампано у
целини – М 61 = 1,5 бод)
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

12

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.

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
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

18

19

1
уџбенички
приручник

- Тестови за полагање српског као
страног
језика,
Филолошки
факултет, Београд 2009, 152 стране.
(у
коауторству
са
Весном
Крајишник), ISBN978-86-86419-569; CIP 811.163.41(075.4)(079.1)

20

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

На основу увида у докторску дисертацију, као и уостале научне прилоге др Небојше Маринковића из области
примењене лингвистике и глотодидактике, закључујемо да кандидат професионално и стручно приступа
релевантним истраживањима у области којима се бави. Савремена методичка достигнућа успешно усклађује
са лингвистичким особеностима српског језика и предлаже интегралне моделе у приступу граматици
српског као страног језика.

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 зборника радова са следећих скупова:
- Међународни научни скуп Српски као страни језик у теорији и
пракси, Филолошки факултет у Београду, Центар за српски језик као
страни, Београд, 2007.
- Међународни научни скуп Српски као страни језик у теорији и
пракси II, Филолошки факултет у Београду, Центар за српски језик као
страни, Београд, октобар, 2011.
- Међународни научни скуп Српски као страни језик у теорији и
пракси III, Филолошки факултет у Београду, Центар за српски језик као
страни, Београд, октобар, 2016.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на

научним скуповима националног или међународног нивоа.
Члан организационих одбора на скуповима међународног нивоа:
Међународни научни скуп Српски као страни језик у теорији и
пракси, Филолошки факултет у Београду, Центар за српски језик као
страни, Београд, 2006.
- Међународни научни скуп Српски као страни језик у теорији и
пракси II, Филолошки факултет у Београду, Центар за српски језик као
страни, Београд, октобар, 2010.
- Међународни научни скуп Српски као страни језик у теорији и
пракси III, Филолошки факултет у Београду, Центар за српски језик као
страни, Београд, октобар, 2014.
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.
Научни истраживач(сарадник) на следећим пројектима:
- 2002-2005: сарадник на пројекту Терминолошка стандардизација
лингвистичког описа савременог српског језика Катедре за српски језик
Филолошког факултета у Београду (руководилац пројекта: проф. др
Љубомир Поповић) и Министарства науке и заштите животне средине
Републике Србије.
- 2006-2010: сарадник на пројекту Савремене тендеције у развоју
српског језика Катедре за српски језик Филолошког факултета у
Београду (руководилац пројекта: проф. др Љубомир Поповић) и
Министарства науке и технологије Републике Србије.
- 2011-2017: сарадник на пројекту
Српски језик и његови
ресурси:теорија, опис и примене (178006) Катедре за српски језик
Филолошког факултета у Београду (руководилац пројекта: проф. др
Божо Ћорић) и Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.

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.
-Учествује у раду Комисије за пријемне испите на Катедри за српски
језик на Филолошком факултету од 1991. до 2008.године.
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.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

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

лектор на Скупу слависта Међународног славистичког центра
од 1989. до 1998. године.
лектор на Летњој школи српског језика Центра за српски као
страни језик од 2001. до 2016. године.
лектор у оквиру пројеката Министарстве просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Свет у Србији и
Србија за Србе из региона од 2010. до 2015. године.
лектор за српски као страни језик на студијама на енглеском
језику на Медицинском факултету Београдског универзитета
од 1996. до 1999. године.
на Катедри за српски језик и књижевност Филолошкоуметничког факултета у Крагујевцу водио је курс из
Савременог српског језика 3 (синтакса реченице и облика речи)
за студенте IV године (вежбања) од 2000. до 2003. године.
лектор на Југословенском семинару за стране слависте,
Београд, Задар 1989. године.

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања
или науке.
1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним
пројекатима и студијама
- 2002: Лингвистички верификатор за међународни пројекат
Бостонског универзитета Trends in International Mathematics and Science
Study.(TIMSS).
- 2003: Лингвистички верификатор за међународни пројекат
Бостонског универзитета Trends in International Mathematics and Science
Study.(TIMSS).
- 2003: Лингвистички верификатор за међународни пројекат ОЕЦД-а
Project in International Student Assessment (PISA).
- 2004: Лингвистички верификатор за међународни пројекат
Бостонског универзитета Trends in International Mathematics and Science
Study.(TIMSS)
- 2004: Лингвистички верификатор за међународни пројекат ОЕЦД-а
Project in International Student Assessment (PISA).
- 2010-2013: сарадник на пројекту REFLESS TEMPUS Филолошког
факултета и Савета Европе.

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача.

- Гостујући предавач (контрактуални лектор) на Катедри за славистику
Филозофског факултета Карловог Универзитета (Ustav slavistiky FFUK)
у Прагу (Република Чешка), 1994-1996.
- учествује у изради, извођењу и оцени испита за српски као страни
језик на свих шест нивоа (А1- Ц2) на Институту за баканске студије
(ИМХА) у Солуну (Грчка), 2005-2016.
- учествује у изради, извођењу и оцени испита за српски као страни
језик за ученичке нивое при Међународној француској школи у
Београду,за полазнике Француске, Немачке и Интернационалне школе
2010-2016.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
удружењу или организацији националног или међународног нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
- 2011. REFLESS TEMPUS пројекат, Универзитет у Грацу.
- 2013. REFLESS TEMPUS пројекат, Универзитет Версај у Паризу.
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
Од почетка свог ангажовања на Филолошком факултету учествује у раду Центра за српски као страни језик
на Филолошком факултету, као и у раду Међународног славистичког центра, изводећи наставу српског
језика као страног студентима свих нивоа знања.
Програм рада са страним студентима, као и испитне активности, успешно је прилагодио препорукама
Европског референтног оквира за живе језике, чиме је допринео стандардизацији српског као страног језика
за одрасле полазнике и за дечији узраст.
Студентима мастер програма, а у оквиру предмета Методика српског као страног језика, успешно преноси
сазнања о методичким специфичностима српског као страног језика у односу на матерњи језик, као и о
развоју глотодидактике у Европи кроз векове.

Под 2.
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Сузана, Петар, Јовановић
- Датум и место рођења: 09.06.1961. Пирот
- Установа где је запослен:Гимназија Пирот
- Звање/радно место: наставник српског језика и књижевности
- Научна, односно уметничка област: Српска књижевност

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет

- Место и година завршетка:Скопље, 1987.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе:Филозофски факултет
- Место и година завршетка: Нови Сад, 2007.
- Ужа научна, односно уметничка област: Српска књижевност
Докторат:
- Назив установе:Филозофски факултет
- Место и година одбране: Нови Сад, 2016
- Наслов дисертације: Иновације у настави на примерима песника модерне у српској књижевности с
почетка 20. века
- Ужа научна, односно уметничка област: Српска књижевност
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-

3) Испуњени услови за избор у звање_________________________________

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе

2

Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

3

(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

oценa / број година
радног искуства
19.1.2017. одржала је
предавање Однос
лексике и граматике у
настави српског као
страног језика,
комисија је оценила са
оценом 3.3
нема
нема

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

(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.

8

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.

9

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
један, да замени услов из категорије М24 или
М51

18

Број
радова,
сапштења,
цитата и др
1

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

1

„Иновативни
тематско-мотивски
приступ родољубивој лирици српске
модерне“, Школски час, број 2, 2016,
59-68. М-53

„Иновативни тематско-мотивски
приступ љубавној лирици српске
модерне“, Philologia Mediana, број 8,
2016, 685-701. М-51

19

20

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)

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.

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

- Добитник општинског признања у Пироту „Вук Караџић“ са
сребрњаком за допринос у унапређењу образовања и васпитања 2009.
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.
- Члан Скупштине Друштва за српски језик и књижевност у Београду
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
-Члан тима за сарадњу са школом 644 Приморског округа у СанктПетербургу,где је била пет пута као део делегације Гимназије Пирот од
2010. до 2016. г.
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 КОМИСИЈE
На основу предоченог материјала, Комисија предлаже Изборном већу Филолошког факултета у Београду да
изабере др Небојшу Маринковића на место доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Српски
као страни језик.
Дана 19. јануара 2017. године, на Филолошком факултету у Београду, у учионици 111, кандидати су оржали
приступно предавање на унапред задату тему Однос лексике и граматике у настави српског као страног
језика.
Комисија је приступна предавања кандидата саслушала и оценила следећим оценама, препорученим
Правилником о приступном предавању:
1.
2.

Др Сузана Јовановић
Др Небојша Маринковић

3,3
5.

Др Небојша Маринковић једини има објављене радове из области за коју се бира и једини има
вишегодишње искуство у настави српског као страног језика. Н. Маринковић, поред тога што предаје српски
језик страним студентима, своја искуства из области методике и примењене лингвистике преноси
студентима на мастер студијама, учествујући у формирању будућих предавача српског као страног језика.
Кандидаткиња др Сузана Јовановић никад се није бавила српским као страним језиком, ни у
теоријском, ни у наставном смислу, а њено изузетно богато методичко искуство везано је искључиво за
наставу српског језика и књижевности изворним говорницима школског узраста. Њена обимна
документација коју је приложила, као и академски и стручни радови, нису референтни за предмет Српски
као страни језик.

Место и датум: Београд, 19. јануара 2017.године
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Др Весна Крајишник, доцент

__________________________________

Др Весна Ломпар, ванредни професор

__________________________________

Др Милорад Дешић, редовни професор

__________________________________

