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: Бохемистика, Чешки језик
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Снежана Поповић
................................................

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Снежана (Миливоје) Поповић
- Датум и место рођења: 31. 12. 1982.
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: лектор
- Научна, односно уметничка област: Бохемистика, Чешки језик

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2006.
Мастер:
- Назив установе: Филозофски факултет Карловог универзитета у Прагу, Чешка Република
- Место и година завршетка: Праг, 2008.
- Ужа научна, односно уметничка област: Чешки језик
Докторат:
- Назив установе: Филозофски факултет Карловог универзитета у Прагу
- Место и година одбране: Праг, 2016.
- Наслов дисертације: Česká a srbská frazeologie: srovnání, aspekty a struktura česko-srbského
frazeologického slovníku (Чешка и српска фразеологија: компарација, аспекти и израда чешкосрпског фразеолошког речника)
- Ужа научна, односно уметничка област: Чешки језик
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-2007–2009: хонорарни сарадник на предмету Чешки језик
-2009–2012: сарадник-волонтер на предмету Чешки језик
-2012. до данас: лектор на предмету Чешки језик

3) Испуњени услови за избор у звање доцента

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

(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.

oценa / број година
радног искуства
Кандидаткиња је 28. 9.
2017. године одржала
приступно предавање
под називом Колокације
у чешкој и српској
фразеологији и чешка и
српска фразеографска
пракса. Приступно
предавање Комисија је
оценила оценом 5 (пет).

10 година радног
искуства

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.
Кандидаткиња др
Снежана Поповић први
пут се бира у звање
доцента

Број
радова,
саопштења,
цитата и др
2 рада из
категорије
М14

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

1 рад из
категорије
М51

- Зборник Матице српске за
славистику (2015)

1 приказ из

- Јужнословенски филолог (2015)

- Колективна монографија Od
Moravy k Moravě, Brno (2011)
- Тематски зборник Studia Balcanica
Bohemo-Slovaca VI., Brno (2006)

категорије
М27

8

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

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

12

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

2 приказа из
категорије
М57
6 радова из
категорије
М52

- Славистика (2010)

3 рада из
категорије
М33

- Aktuální problémy současné
slavistiky (jazyk – literatura – kultura –
politika). Brno (2015)
- Varia XX. Zborník plných príspevok
z XX. kolokvia mladých jazykovedcov
(2012)
- Polyslav XIII. Beiträge der
Europäischen Slavistischen Linguistik.
Hamburg (2010)

- Саопштени радови на Скуповима
слависта Србије, објављени у
Славистици (Београд, 2010, 2011,
2012, 2013, 2015, 2016)

18

19

20

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.

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.

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

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.

Члан Асоцијације слависта Полислав.
Сарадник у припреми пројекта за међународну размену
наставника у склопу програма Еразмус+ са Филозофским
факултетом Карловог универзитета у Прагу.
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Пошто је прегледала конкурсни материјал, Комисија је утврдила да једини пријављени кандидат
др Снежана Поповић задовољава критеријуме за избор у звање доцента на Филолошком
факултету Универзитета у Београду за које конкурише, на основу Закона о високом образовању
(Службени гласник РС, бр. 76/05, 97/2008 и 44/2010), Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду (Гласник Универзитета у Београду бр. 144 од 22. септембра 2008), односно Одлуке о
изменама критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (Гласник
Универзитета у Београду бр. 160 од 30. маја 2011).
Имајући у виду све то, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Филолошког
факултета да др Снежану Поповић изабере у звање доцента за ужу научну област
Бохемистика, предмет Чешки језик.

Место и датум: Београд, 29. 09. 2017.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_______________________________
др Катарина Митрићевић-Штепанек, доцент
Филолошки факултет Универзитета у Београду

_______________________________
др Верица Копривица, ванредни професор
Филолошки факултет Универзитета у Београду

_______________________________
др Вучина Раичевић, редовни професор у пензији
Филолошки факултет Универзитета у Београду

