
С  А  Ж  Е  Т  А  К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Страни jезици – Енглески jезик II 

Број кандидата који се бирају: 1  

Број пријављених кандидата: 7   

Имена пријављених кандидата: 

1. Кисин маст. Нина 

2. Лемајић маст. Маја 

3. Мандушић маст. Тамара 

4. Мартиновић Барбул др Ивана 

5. Нејковић мр Данијела 

6. Нишић маст. Сениха 

7. Радовић др Данијела 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

Под 1.  

 

1) - Основни биографски подаци 

 

- Име, средње име и презиме: Нина (Слободан) Кисин   

- Датум и место рођења: 06.07.1988, Требиње, Босна и Херцеговина       

- Установа где је запослен: -   

- Звање/радно место: -   

- Научна, односно уметничка област: - 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година завршетка: Нови Сад, 2011. 

- Дипломске академске студије – мастер: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година завршетка: Нови Сад, 2012. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Енглески језик и књижевност 

Докторат: - 

- Назив установе: - 

- Место и година одбране: - 

- Наслов дисертације: - 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

-Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

2012 – сарадник у настави, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 

2014 – наставник страног језика, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 
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3) Објављени радови 

 

Име и презиме: Нина Кисин 
Звање у које се бира: наставник 

страног језика 

Ужа научна, односно уметничка 

област за коју се бира: Страни 

језик – Енглески језик II 

Научне публикације 

Број публикација у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
    

Рад у међународном часопису     

Рад у истакнутом националном 

часопису 
 2   

Рад у националном часопису  2   

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
    

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
    

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу 
    

Научна монографија, или поглавље у 

монографији са више аутора/тематском 

зборнику 
 1   

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у стручном часопису или другој 

периодичној публикацији стручног или 

општег карактера 
 8   

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 
    

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког 

       и истраживачког рада 

 

Радови кандидаткиње објављени у научним и стручним публикацијама усмерени су 

првенствено на област наставе пословног енглеског језика, а затим и на наставу општег 

енглеског језика. 

 

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

 

- 

 

6) - Оцена о резултатима педагошког рада 

 

У анкетама студената Високе пословне школе о мишљењу студената о квалитету 

наставника и сарадника за зимски и летњи семестар у периоду од школске 2014/2015. 

године до школске 2018/2019, Нина Кисин је оцењена врло високим оценама.  

 

 

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  делатности високошколске установе 

 

Кандидаткиња је била ангажована у својству преводиоца и лектора и на другим пословима 

при Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. 
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Под 2.  

 

1) - Основни биографски подаци 

 

- Име, средње име и презиме: Маја (Слободан) Лемајић   

- Датум и место рођења: 06.01.1983, Инђија, Република Србија       

- Установа где је запослен: -   

- Звање/радно место: -   

- Научна, односно уметничка област: - 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година завршетка: Нови Сад, 2007. 

- Дипломске академске студије – мастер: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година завршетка: Нови Сад, 2011. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Енглески језик и књижевност 

Докторат: - 

- Назив установе: - 

- Место и година одбране: - 

- Наслов дисертације: - 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

-Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

2013, 2011. и 2008 – наставник страног језика, Висока пословна школа струковних студија 

у Новом Саду 
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3) Објављени радови 

 

Име и презиме: Маја Лемајић 
Звање у које се бира: наставник 

страног језика 

Ужа научна, односно уметничка 

област за коју се бира: Страни 

језик – Енглески језик II 

Научне публикације 

Број публикација у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
    

Рад у међународном часопису     

Рад у истакнутом националном 

часопису 
 1   

Рад у националном часопису  2   

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
 1   

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
    

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу 
    

Научна монографија, или поглавље у 

монографији са више аутора/тематском 

зборнику 
    

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у стручном часопису или другој 

периодичној публикацији стручног или 

општег карактера 
    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 
    

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког 

       и истраживачког рада 

 

Радови кандидаткиње објављени у научним публикацијама усмерени су првенствено на 

област наставе пословног енглеског језика. 

 

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

 

- 

 

6) - Оцена о резултатима педагошког рада 

 

Кандидаткиња има вишегодишње искуство у настави језика на високој школи струковних 

студија, где је била ангажована у настави пословног енглеског језика. Није приложила 

резултате студентског вредновања рада наставника.  

 

 

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  делатности високошколске установе 

 

Кандидаткиња је на Високој пословној школи струковних студија била ангажована у више 

својстава, између осталог и као преводилац и члан тима за припрему материјала за 

акредитацију школе. 
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Под 3.  

 

1) - Основни биографски подаци 

 

- Име, средње име и презиме: Тамара Мандушић  

- Датум и место рођења: 24.06.1992, Призрен, Република Србија      

- Установа где је запослен: IPAN BPM, d.o.o  

- Звање/радно место: сарадник у администрацији  

- Научна, односно уметничка област: - 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Филолошки Факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2016. 

- Дипломске академске студије – мастер: 

- Назив установе: Филолошки Факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2018. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Језик и књижевност 

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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3) Објављени радови 

 

Име и презиме: Тамара Мандушић 
Звање у које се бира: наставник 

страног језика 

Ужа научна, односно уметничка 

област за коју се бира: Страни 

језик – Енглески језик II 

Научне публикације 

Број публикација у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
    

Рад у међународном часопису     

Рад у истакнутом националном 

часопису 
    

Рад у националном часопису     

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
    

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
    

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу 
    

Научна монографија, или поглавље у 

монографији са више аутора/тематском 

зборнику 
    

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у стручном часопису или другој 

периодичној публикацији стручног или 

општег карактера 
    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 
    

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког 

       и истраживачког рада 

 

- 

 

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

 

- 

 

6) - Оцена о резултатима педагошког рада 

 

Кандидаткиња је радила на месту професора енглеског језика на замени у приватној школи 

језика.  

 

 

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  делатности високошколске установе 

 

- 
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Под 4.  

 

1) - Основни биографски подаци 

 

- Име, средње име и презиме: Ивана Мартиновић Барбул  

- Датум и место рођења: 10.11.1981, Лозница, Република Србија      

- Установа где је запослен: -   

- Звање/радно место: -   

- Научна, односно уметничка област: - 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година завршетка: Нови Сад, 2007. 

- Дипломске академске студије – мастер: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година завршетка: Нови Сад, 2008. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Енглески језик и књижевност 

Докторат: - 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година одбране: Нови Сад, 2019. 

- Наслов дисертације: „Проблемска настава и вештина писања у настави енглеског 

пословног језика“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе 

-Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

2007 – наставник страног језика, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 
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3) Објављени радови 

 

Име и презиме: Ивана Мартиновић 

Барбул 

Звање у које се бира: наставник 

страног језика 

Ужа научна, односно уметничка 

област за коју се бира: Страни 

језик – Енглески језик II 

Научне публикације 

Број публикација у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
    

Рад у међународном часопису     

Рад у истакнутом националном 

часопису 
 5   

Рад у националном часопису  2   

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
 3  1 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
    

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу 
    

Научна монографија, или поглавље у 

монографији са више аутора/тематском 

зборнику 
    

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у стручном часопису или другој 

периодичној публикацији стручног или 

општег карактера 
 5   

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 
    

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког 

       и истраживачког рада 

 

Кандидаткиња је докторирала са темом из области проблемске наставе у настави енглеског 

пословног језика, што је уједно и главна предмет њених бројних радова објављених у 

часописима, зборницима и другим публикацијама. 

 

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

 

- 

 

6) - Оцена о резултатима педагошког рада 

 

Кандидаткиња има вишегодишње искуство у настави енглеског пословног језика на 

струковним студијама. Није приложила резултате студентског вредновања рада 

наставника.  

 

 

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  делатности високошколске установе 

 

- 
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Под 5.  

 

1) - Основни биографски подаци 

 

- Име, средње име и презиме: Данијела (Јаков) Нејковић   

- Датум и место рођења: 22.04.1972, Београд, Република Србија       

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Факултет безбедности 

- Звање/радно место: наставник страног језика  

- Научна, односно уметничка област: Страни језици – Енглески језик II 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Филолошки Факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 1996.  

- Дипломске академске студије – мастер: 

- Назив установе: Филолошки Факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2005.  

- Ужа научна, односно уметничка област: Наука о језику 

Докторат: - 

- Назив установе: - 

- Место и година одбране: - 

- Наслов дисертације: - 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

-Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

2007, 2011, и 2016. наставник страног језика, Факултет безбедности, Универзитет у 

Београду 

2001. наставник страног језик, Факултет цивилне одбране, Универзитет у Београду 
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3) Објављени радови 

 

Име и презиме: Данијела Нејковић 
Звање у које се бира: наставник 

страног језика 

Ужа научна, односно уметничка 

област за коју се бира: Страни 

језик – Енглески језик II 

Научне публикације 

Број публикација у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
    

Рад у међународном часопису     

Рад у истакнутом националном 

часопису 
    

Рад у националном часопису     

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
   1 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
    

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу 
    

Научна монографија, или поглавље у 

монографији са више аутора/тематском 

зборнику 
    

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у стручном часопису или другој 

периодичној публикацији стручног или 

општег карактера 
    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 
3 1   

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 
2 10   
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког 

       и истраживачког рада 

 

Научни рад мр Данијеле Нејковић је посвећен унапређењу наставе енглеског језика струке 

у области наука безбедности, односно осмишљавању и састављању специјализованог 

корпуса. Бројни приложени стручни преводи припадају области наука безбедности и 

говоре о доследном интересовању и стручности кандидаткиње за енглески језик као језик 

струке у области наука безбедности. 

 

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

 

- 

 

6) - Оцена о резултатима педагошког рада 

 

Кандидаткиња је током вишегодишњег рада на Факултету безбедности остварила одличне 

резултате – просечна оцена којом су је оценили студенти за педагошки рад током 

претходног изборног периода је 4,25 (4,29 у школској 2015/2016, 4,25 у школској 

2016/2017, 4,16 у школској 2017/2018 и 4,30 у школској 2018/2019. години).  

 

 

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  делатности високошколске установе 

 

Као наставник Факултета безбедности изузетно се ангажовала на развијању квалитета 

наставе енглеског као језика струке. Објавила је четири приручника за наставу у издању 

Факултета безбедности: 

(2017) An English Reader – Grammar exercises – Workbook – Revised edition. 

(2015) An English Reader – прерађено и допуњено издање 

(2010) An English Reader: Grammar exercises – Workbook 

(2008) An English Reader     

Ови приручници се одликују изузетно добром организацијом, разноврсношћу и 

градираношћу грађе и представљају висок допринос квалитету наставе енглеског као 

стручног језика на Факултету безбедности. На Факултету ангажовала и као преводилац, 

лектор и на другим пословима и вишегодишњи је члан Савета Факултета. 
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Под 6.  

 

1) - Основни биографски подаци 

 

- Име, средње име и презиме: Сениха (Фарук) Нишић   

- Датум и место рођења: 15.08.1989, Сјеница, Република Србија       

- Установа где је запослен: Sanatex, d.o.o.   

- Звање/радно место: преводилац за енглески, турски и немачки језик  

- Научна, односно уметничка област: - 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Новом Пазару 

- Место и година завршетка: Нови Пазар, 2012. 

- Дипломске академске студије – мастер: 

- Назив установе: Филолошки Факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2013. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Језик и књижевност 

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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3) Објављени радови 

 

Име и презиме: Сениха Нишић 
Звање у које се бира: наставник 

страног језика 

Ужа научна, односно уметничка 

област за коју се бира: Страни 

језик – Енглески језик II 

Научне публикације 

Број публикација у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
    

Рад у међународном часопису     

Рад у истакнутом националном 

часопису 
    

Рад у националном часопису     

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
    

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
    

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу 
    

Научна монографија, или поглавље у 

монографији са више аутора/тематском 

зборнику 
    

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у стручном часопису или другој 

периодичној публикацији стручног или 

општег карактера 
    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 
    

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког 

       и истраживачког рада 

 

- 

 

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

 

- 

 

6) - Оцена о резултатима педагошког рада 

 

Кандидаткиње је у радила у образовним институцијама на свим нивоима образовања, 

између осталог и у настави општег енглеског језика на универзитетском нивоу у 

Републици Турској.  

 

 

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  делатности високошколске установе 

 

- 
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Под 7.  

 

1) - Основни биографски подаци 

 

- Име, средње име и презиме: Данијела (Добри) Радовић   

- Датум и место рођења: 08.09.1975, Врање, Република Србија      

- Установа где је запослен: Педагошки завод Војводине   

- Звање/радно место: саветница за стручно усавршавање и напредовање  

- Научна, односно уметничка област: - 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година завршетка: Нови Сад, 2001. 

- Дипломске академске студије – мастер: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година завршетка: Нови Сад, 2009. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Лингвистичке науке 

Докторат: - 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

- Место и година одбране: Нови Сад, 2014. 

- Наслов дисертације: „Међујезички утицаји у процесу усвајања трећег језика“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Лингвистичке науке 

-Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

2006 – наставник страног језика, Факултет за предузетни менаџмент Универзитета „Браћа 

Карић“ 
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3) Објављени радови 

 

Име и презиме: Данијела Радовић 
Звање у које се бира: наставник 

страног језика 

Ужа научна, односно уметничка 

област за коју се бира: Страни 

језик – Енглески језик II 

Научне публикације 

Број публикација у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у врхунском међународном 

часопису 
   1 

Рад у међународном часопису     

Рад у истакнутом националном 

часопису 
   1 

Рад у националном часопису  1   

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
    

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
    

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу 
    

Научна монографија, или поглавље у 

монографији са више аутора/тематском 

зборнику 
 6  3 

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је 

аутор, а није једини или први 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

пре последњег 

избора/реизбор

а 

после 

последњег 

избора/реизбор

а 

Рад у стручном часопису или другој 

периодичној публикацији стручног или 

општег карактера 
    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 
    

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 
 1   
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког 

       и истраживачког рада 

 

Кандидаткиња се у својим бројним радовима бави усвајањем и наставом страног 

(енглеског) језика у раним узрастима, као и вишејезичношћу код деце 

 

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

 

- 

 

6) - Оцена о резултатима педагошког рада 

 

Кандидаткиња је радила у Средњој саобраћајној школи „Пинки“ на месту професора 

енглеског језика и као наставник енглеског језика на Факултету за предузетни менаџмент 

Универзитета „Браћа Карић“. Није приложила резултате студентског вредновања рада 

наставника.  

 

 

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  делатности високошколске установе 

 

- 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу пажљивог увида у поднету конкурсну документацију, Комисија је једногласно 

закључила да мр Данијела Нејковић по свим критеријумима конкурса, а имајући посебно у 

виду захтеве радног места наставника енглеског језика на Факултету безбедности 

Универзитета у Београду, у највећој мери одговара овом радном месту. Успех на основним 

и постдипломским студијама, магистарски рад из области Науке о језику, дугогодишње 

искуство у настави енглеског језика на универзитетском нивоу, високе оцене њеног 

педагошког рада, а посебно допринос настави енглеског језика на Факултету безбедности у 

виду наставних материјала које континуирано усклађује са потребама студената и 

савременим методолошким стандардима, мр Данијелу Нејковић препоручују као најбољи 

избор. Стога, Комисија предлаже Изборном већу Факултета безбедности Универзитета 

у Београду да мр Данијелу Нејковић изабере у звање и на радно место наставника за 

ужу научну област Страни језик, наставни предмет Енглески језик II на Факултету 

безбедности Универзитета у Београду. 

 

Место и  датум: Београд, 15. 05. 2020. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

проф. др Ивана Трбојевић Милошевић,  Филолошки факултет Универзитета у Београду 

 

 

_________________________ 

 

 

проф. др Катарина Расулић,  Филолошки факултет Универзитета у Београду 

 

  

_________________________ 

 

 

маст. Јелена Бошњак, Универзитета у Београду – Факултет безбедности 

 

 

 _________________________                                             


