
                 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: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Општа лингвистика 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1 
Имена пријављених кандидата: 
 1. __Маја Ивановић 
 
 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Маја (Петар) Ивановић 
- Датум и место рођења: 24. 4. 1974. 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 

- Звање/радно место: доцент 
- Научна, односно уметничка област: Филолошке науке 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2000.  
Мастер:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2008.  
- Ужа научна, односно уметничка област: Општа лингвистика (смер наука о језику) 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду – Филолошки факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2014.  
- Наслов дисертације: Синтаксичке конструкције у писаном дискурсу деце од осам до десет година 
- Ужа научна, односно уметничка област: Општа лингвистика 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 28. 11. 2016. доцент 

 



3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 

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 

/ 

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

4,74 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

19 година 

 
 
 
 

 
 (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 

Члан у 6 комисија за 
одбрану завршног 
мастер рада 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

Члан у 3 комисије за 
одбрану 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. 

  

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.  
 

Објављених 
пет радова 
из 
категорије 
М51 

1. Ивановић, M. (2016). Напоредни  
односи у реченици и синтаксичка 
сложеност текстова ученика млађег 
школског узраста. Специјална 
едукација и рехабилитација вол.15, 
бр. 4,  417-436.  

2. Дрљан, Б., Вуковић, М., 
Ивановић, М. (2019). Именовање 
активности код деце са 
специфичним језичким поремећајем. 
Специјална едукација и 
рехабилитација, вол. 18, бр. 2, 133-



156.  

3. Ивановић, М., Дрљан, Б. (2019). 
Разумевање идиома код млађих и 
старијих одраслих особа. Анали 
Филолошког факултета, вол. 31 бр. 
1, 267-284.  

4. Шестић, М., Шешум, М., 
Радовановић, В., Ивановић, М. 
(2020). Хумор у култури Глувих. 
Специјална едукација и 
рехабилитација, вол.19, бр. 1, 43-57. 

5. Ивановић, М., Ђорђевић, Ј. 
(2020). Синтаксички показатељи 
полнолекта у каснијој фази језичког 
развоја. Анали Филолошког 
факултета, вол. 32, бр. 2, 345-361. 

 
10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 
 

 Истраживач на пројектима: Језици и 
културе у времену и простору број 
ОИ178002, и Евалуација третмана 
стечених поремећаја говора и језика 
број ОИ 179068 које финансира 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике 
Србије (2011-2020). 
Истраживач у два национална 
пројекта која су реализована у 
оквиру Научноистраживачког 
центра Факултета: 
Социјална инклузија деце са 
развојним сметњама и проблемима 
у понашању (2016), и Превенција 
развојних сметњи и проблема у 
понашању (2017). 
 

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 

Објављена 
једна научна 
монографија 

Ивановић, М. (2021). О језичком 
развоју у периоду проширивања 
језичких компетенција. Београд: 
Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. ИСБН 978-86-6203-
146-4 

 
12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 
Објављен 
један рад из 
категорије 
М33 

Ивановић, М. (2019). Способност за 
разумевање идиома код старих 
особа. 10. Међународни научни 
скуп Специјална едукација и 
рехабилитација данас, Београд, 25-
26. октобар 2019. Зборник резимеа, 



79-80; зборник радова, 211-217. 

 
13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 
 

Објављена 
два рада у 
категорији 
М63 

1. Ивановић, М. (2016). Тешкоће у 
писању деце млађег 
основношколског узраста. Социјална 
инклузија деце са развојним 
сметњама и проблемима у развоју – 
зборник радова (уредници: 
Александар Југовић, Мирјана 
Јапунџа Милисављевић, Александра 
Грбовић), Београд: Факултет за 
специјалну едукацију и 
рехабилитаацију, 87-96. 

2. Ивановић, М. (2017). 
Проширивање језичке компетенције 
на млађем основношколском 
узрасту. Превенција развојних 
сметњи и проблема у понашању – 
зборник радова (уредници – 
Александар Југовић, Бранислава 
Поповић-Ћитић, Снежана Илић), 
Београд: Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, 111-
117. 

 
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 

  

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. 
 

 Цитираност од 13 хетероцитата 

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. 
 

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 1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 



високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

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. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 
Др Маја Ивановић је члан научног одбора једног међународног конгреса. Члан је у шест комисија за 
одбрану завршног мастер рада. Истраживач је у два научна пројекта које финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја и у два национална (факултетска) пројекта. Члан је у три комисије за одбрану 
докторске тезе на Филолошком факултету. 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
На основу увида у приложену документацију, анализе наставног и научног рада и осталих чињеница 
представљених у овом Извештају, Комисија сматра да др Маја Ивановић, доцент Универзитета у Београду – 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, испуњава све научне, стручне, педагошке и законске 
услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Универзитета у 
Београду – Факултета за специјалну едукацију за избор у звање ванредног професора. Комисија предлаже 
Изборном већу Универзитета у Београду  - Факултета за специјалну едукацију да утврди предлог да се др 
Маја Ивановић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика и да га 
проследи Универзитету у даљу процедуру.  

 
 
Место и датум:_Београд, 5. јула 2021.године 
 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 

___________________________________ 
1. др Зорка Кашић, редовни професор у пензији, 

Универзитет у Беграду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију 

 
 

__________________________________ 
2. др Весна Половина,  редовни професор у пензији 

Универзитет у Београду – Филолошки факултет 
 
 

__________________________________ 
3. др Јасмина Московљевић Поповић, редовни 

професор, Универзитет у Београду – Филолошки 
факултет 

 


