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                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Енглески језик 
Број кандидата који се бирају: 1 (један) 
Број пријављених кандидата: 2 (два) 
Имена пријављених кандидата (по азбучном реду презимена): 
 1. мср Милош Арсић 
 2. др Тијана Весић Павловић  

 
II - О КАНДИДАТИМА 

 
1. 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Милош (Слободан) Арсић 
- Датум и место рођења: 26.02.1973, Дервента, Босна и Херцеговина 
- Установа где је запослен: Задужбина Илије М. Коларца (2016–2017) 
- Звање/радно место: Професор енглеског језика 
- Научна, односно уметничка област: / 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

мср МИЛОШ АРСИЋ 

Основне студије: 
- Назив установе: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду  
- Место и година завршетка: Нови Сад, 1999  
           (стручни назив: професор енглеског језика и књижевности) 
Мастер:   
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2014 
- Ужа научна, односно уметничка област: Студијски програм Језик, књижевност, култура    
                                                                        (академски назив: мастер професор језика и књижевности) 
Магистеријум:    / 
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: / 
- Назив установе: 
- Место и година одбране: 
- Наслов дисертације: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 

Досадашњи избори у наставна и научна звања:    / 
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2. 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Tијана (Стојадин) Весић Павловић 
- Датум и место рођења: 14.06.1980, Крагујевац 
- Установа где је запослен: Машински факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: Наставник страних језика и вештина 
- Научна, односно уметничка област: Енглески језик 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

др ТИЈАНА ВЕСИЋ ПАВЛОВИЋ 

Основне студије: 
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2003. 
           (стручни назив: професор енглеског језика и књижевности) 
Мастер:  / 
- Назив установе:  
- Место и година завршетка:  
- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2007. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Филолошке науке 
      (академски назив: магистар филолошких наука) 
Докторат: 
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2016.  
- Наслов дисертације: „Метафоричка пресликавања сликовне схеме ПУТАЊЕ у енглеском и 
српском језику“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Филолошке науке 
      (научни назив: доктор филолошких наука) 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- Виши предавач за енглески језик, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2009. 
- Наставник страних језика и вештина, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2015. 
 
 

III – ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

1. 

ДОЦЕНТА 
 

Кандидат мср Милош Арсић не испуњава опште услове за избор у звање доцента

2. 

, будући да нема 
научни степен доктора наука, што је један од услова утврђених чланом 65. Закона о високом 
образовању и чланом 118. Статута Машинског факултета за избор у звање доцента (како је наведено 
и у тексту објављеног конкурса), те његова пријава није узета у даље разматрање.  

Кандидаткиња др Тијана Весић Павловић испуњава услове за избор у звање доцента

У наставку се наводе подаци о испуњености услова за избор у звање доцента за кандидаткињу др Тијану 
Весић Павловић. 

  

 

. 
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Научни назив доктора наука из научне области за 
коју се бира стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи или 
диплома доктора наука стечена у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању. 

Др ТИЈАНА ВЕСИЋ ПАВЛОВИЋ 
 
ОПШТИ УСЛОВ: 
 

Доктор филолошких наука. 
Докторска дисертација: „Метафоричка пресликавања 
сликовне схеме ПУТАЊЕ у енглеском и српском 
језику“, одбрањена на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду 30.06.2016. 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  
 

 
1 
 
 

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

„Метафоричка лексика у енглеском 
језику машинске струке“ (Машински 
факултет, 15.05.2017.).  
Оцена предавања:  одличан 5 (пет) 

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

Просечна оцена 4,62 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

8 година искуства на Машинском 
факултету Универзитета у Београду 

 
Напомена: Услови 4-6 нису обавезни за избор у звање доцента 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

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) 
 

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 
и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 
рада из категорије М51 из научне области за коју 
се бира. 

1 рад М23 
 
1 рад М24 
 
1 рад М51 
 

Romanian Journal of English Studies, 
бр. 13, 2016 
Zbornik Matice srpske za filologiju i 
lingvistiku, LIX/2, 2016 
BELLS - Belgrade English language 
and literature studies, Vol. 4, 2012 

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

3 рада М33 - Међународна конференција English 
Language and Literature Studies: 
Structures across Cultures, Београд, 
Филолошки факултет, 2008. 
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- Међународна конференција English 
Language and Literature Studies: 
Image, Identity, Reality, Београд, 
Филолошки факултет, 2011. 
- Међународна конференција English 
Language and Literature Studies: 
Embracing Edges, Београд, 
Филолошки факултет, 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 
 

учешће у 
2 пројекта 

- Терминолошка стандардизација 
лингвистичког описа савременог 
српског језика (1748), Министарство 
науке и заштите животне средине 
Републике Србије, 2004-2005. 
- Теоријско-методолошки оквир за 
модернизацију описа српског језика 
(148021), Министарство науке и 
заштите животне средине Републике 
Србије, 2005-2007. 

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 

  

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  

  

18 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 
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19 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  

  

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 

  

24 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.  
Сарадник на 2 пројекта: бр. 1748 Министарства науке и заштите 
животне средине Републике Србије и бр. 148021Министарства науке и 
заштите животне средине Републике Србије; в. услов 10 горе 

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.  
Стални преводилац научних часописа Зборник Института за педагошка 
истраживања (М24) и Психолошка истраживања (М51)) 
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима и студијама 
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научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
Иностранству 

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 Секције универзитетских наставника страног језика струке 
Друштва за стране језике и књижевности Србије; члан Удружења 
англиста Србије – SASE (Serbian Association for the Study of English) 
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 

 
Пошто је прегледала конкурсну документацију двоје пријављених кандидата на конкурс (објављен у листу 
Послови бр. 716 дана 08.03.2017) за избор једног доцента (на одређено време од пет година са пуним радним 
временом) за ужу научну област Енглески језик, Комисија је констатовала да: 
 

1. кандидат мср Милош Арсић, мастер професор језика и књижевности, не испуњава опште прописане 
услове конкурса, будући да нема научни степен доктора наука, што је услов утврђен чланом 65. 
Закона о високом образовању и чланом 118. Статута Машинског факултета за избор у звање 
доцента (како је наведено и у тексту објављеног конкурса), те његова пријава није узета у даље 
разматрање; 

2. кандидаткиња др Тијана Весић Павловић, доктор филолошких наука, испуњава прописане услове 
конкурса, те је њена пријава узета у даље разматрање. 

 
На основу пажљивог разматрања конкурсне документације кандидаткиње др Тијане Весић Павловић и на 
основу оцене приступног предавања које је кандидаткиња одржала у оквиру конкурсног поступка, Комисија 
је утврдила – имајући у виду све законске и подзаконске прописе (Закон о високом образовању, Статут 
Машинског факултета Универзитета у Београду, Правилник о минималним условима за стицање звања на 
Универзитету у Београду) – да др Тијана Весић Павловић у потпуности испуњава услове (опште, обавезне и 
изборне) за избор у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Машинском факултету 
Универзитета у Београду. 
 
Да резимирамо: Др Тијана Весић Павловић је са одличним успехом завршила основне студије англистике и 
стекла магистеријум и докторат у области филолошких наука. Током студија била је стипендиста Фондације 
за научни и уметнички подмладак Министарства просвете и спорта Републике Србије, стипендиста 
Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, као и добитник стипендије 
Краљевине Норвешке за најбоље студенте у Србији. Активно је посвећена научном и стручном 
усавршавању. Током постдипломских студија учествовала је, као стипендиста-истраживач, у два научно-
истраживачка пројекта под покровитељтвом Министарства за науку и заштиту животне средине Републике 
Србије. Остварила је значајне резултате у научном раду, првенствено у области когнитивне лингвистике: 
има десет научних радова објављених у релевантним међународним и домаћим часописима одн. 
зборницима, од којих је већину претходно саопштавала на релевантним међународним и научним 
скуповима. Посведочила је високу способност за педагошки рад, како у досадашњем раду у настави 
енглеског језика на Машинском факултету Универзитета у Београду, где је запослена од 2009. године (у 
звању вишег предавача 2009–2015 и наставника страног језика и вештина за енглески језик 2015–2017; њен 
педагошки рад је у студентским анкетама редовно оцењен одличним оценама), тако и на приступном 
предавању које је одржала у оквиру конкурсног поступка, на тему „Метафоричка лексика у енглеском језику 
машинске струке“ (Машински факултет, 15.05.2017; предавање је оцењено одличном оценом). Успешно се 
бави и превођењем научних и стручних текстова из области друштвено-хуманистичких наука. Члан је две 
домаће научно-стручне асоцијације које су посвећене развоју англистике у Србији. 
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На основу свега изложеног, Комисија је сагласна у закључку да др Тијана Весић Павловић у потпуности 
испуњава услове за избор у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Машинском факултету 
Универзитета у Београду, те са задовољством предлаже Изборном већу Машинског факултета Универзитета 
у Београду да др Тијану Весић Павловић изабере у звање доцента за ужу научну област Енглески језик. 
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