
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења:  

Изборно веће Филозофског факултета, 26‒29. 4. 2022. 

 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

        11. 5. 2022, лист Послови 

 

3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне 

области: 

један асистент с докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика 

          

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен:  

 

1. др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и     

лингвистика, 1. 7. 2000, Филозофски факултет, Нови Сад; 

2. др Наташа Драгин, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика,     

21. 1. 2016, Филозофски факултет, Нови Сад; 

3. др Марина Курешевић, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и 

лингвистика, 28. 12. 2017, Филозофски факултет, Нови Сад. 

 

5. Пријављени кандидат: др Александра Цолић Јовановић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Александра (Лазар) Цолић Јовановић 

 

2. Звање: 

Доктор наука – филолошке науке 

 

3. Датум и место рођења: 

20. 9. 1990, Београд, општина Савски венац 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

асистент 2015–, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за српски језик и 

лингвистику 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

2009–2013. 
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6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Српска филологија: српски језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет 

у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: 

9,98 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

Увод у упоредно проучавање словенских језика с основама старословенског: 10 

Старословенски језик: Морфологија: 10 

Српскословенски језик: 10 

Упоредна граматика словенских језика 1: 10 

Упоредна граматика словенских језика 2: 10 

Филолошка анализа српскословенских текстова: 10 

Увод у историју српског језика и србистику: 10 

Историјска граматика српског језика: 10 

Словеначки језик 1: 10 

Словеначки језик 2: 10 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 

студија:  

2013–2014. 

 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 

студијама мастер или на магистарским студијама: 

Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 

успех на студијама: 10,00 

 

 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:  

Апсолутни датив у Житију краља Милутина од архиепископа Данила II,  

оцена: 10 

 

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија 

и назив докторских студија: 

2014–2022, просечна оцена: 10,00, Језик и књижевност (модул: Језик); 

наслов докторске дисертације: Синтаксичке одлике Романа о Троји; 

одбрањена 13. 4. 2022, оцена: 10. 

 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Ljubljana, 2016); 
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50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Ljubljana, 2014); 

Език, литература и култура на България през ХIХ, ХХ и ХХI век (Варна, 2012); 

47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Ljubljana, 2011). 

 

16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

енглески језик (чита врло добро; говори, пише добро) 

          словеначки језик (чита, говори врло добро; пише добро) 

          руски језик (чита врло добро; говори, пише добро) 

          француски језик (чита задовољавајуће) 

          македонски језик (чита добро) 

          бугарски језик (чита добро) 

 

17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Историјска лингвистика, историјска синтакса, историјска семантика и 

лексикологија, словеначки језик 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

Филозофски факултет у Новом Саду, 2015–, асистент (два изборна периода) 

  

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

          Члан-сарадник Матице српске 

V. НАСТАВНИ РАД 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

2015–2018. 

2018–2022. 

*2019/20. године породиљско и одсуство ради неге детета 

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 

Зимски семестар: 

Старословенски језик 1, Српска филологија: српски језик и књижевност (ОАС), 

прва година, 2 х 1 час вежби; 

Старословенски језик 1, Руски језик и књижевност (ОАС), трећа година, 1 час 

вежби; 
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Српскословенски језик, Српска филологија: српски језик и књижевност (ОАС), 

друга година, 2 х 2 часа вежби; 

Упоредна граматика словенских језика 1, Словачки језик и књижевност (ОАС), 

и Руски језик и књижевност (ОАС), трећа година, 1 час вежби; 

Упоредна граматика словенских језика 2, Српска филологија: српски језик и 

књижевност (ОАС), четврта година, 2 часа вежби; 

Словеначки језик 1, Српска књижевност и језик (ОАС), трећа година, 1 час 

вежби; 

Словеначки језик 1, Српска филологија: српски језик и књижевност (ОАС), 

трећа година, 2 часа вежби. 

 

Летњи семестар: 

Старословенски језик 2, Српска филологија: српски језик и књижевност (ОАС), 

прва година, 2 х 2 часа вежби; 

Старословенски језик 2, Руски језик и књижевност (ОАС), трећа година, 1 час 

вежби; 

Упоредна граматика словенских језика 2, Словачки језик и књижевност (ОАС), 

и Руски језик и књижевност (ОС), трећа година, 1 час вежби; 

Словеначки језик 2, Српска књижевност и језик (ОАС), четврта година, 1 час 

вежби; 

Словеначки језик 2, Српска филологија: српски језик и књижевност (ОАС), 

трећа година, 2 часа вежби. 

 

3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 

сл.): 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

 

Награда из задужбинских фондова Матице српске (2014); 

Награда Универзитета у Новом Саду за завршене студије у школској 2012/2013. 

години; 

Награда Универзитета у Новом Саду за успех у току студија у школској 2011/2012. 

години; 

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања у 

школској 2010/2011. години; 

Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у претходном 

студирању у школској 2009/2010. години. 

 

г) Дидактичка средства  

 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета: 

 

зимски семестар 2018/19 

Упоредна граматика словенских језика 2 (СФ): 4,61 

Старословенски језик 1 (СФ): 4,76 

Српскословенски језик (СФ): 4,69 

Словеначки језик 1 (СФ): 5,00 

Старословенски језик 1 (РЈК): 5,00 

Словеначки језик 1 (СК): 4,91 
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летњи семестар 2018/19. 

Упоредна граматика словенских језика 2 (РЈК): 5,00 

Словеначки језик 2 (СФ): 5,00 

Словеначки језик 2 (СК): 4,93 

Старословенски језик 2 (СФ): 4,73 

Старословенски језик 2 (РЈК): 4,56 

 

зимски семестар 2020/21. 

Старословенски језик 1 (СФ): 4,96 

Словеначки језик 1 (СК): 4,85 

Српскословенски језик (СФ): 4,87 

Словеначки језик 1 (СФ): 4,90 

Упоредна граматика словенских језика 2 (СФ): 4,45 

Упоредна граматика словенских језика 1 (РЈК): 4,87 

Упоредна граматика словенских језика 1 (СЈК): 5,00 

 

летњи семестар 2020/21. 

Старословенски језик 2 (СФ): 4,68 

Словеначки језик 2 (СФ): 4,90 

Старословенски језик 2 (РЈК): 4,43 

Упоредна граматика словенских језика 2 (РЈК): 5,00 

 

зимски семестар 2021/22. 

Старословенски језик 1 (СФ): 4,74 

Словеначки језик 1 (СК): 4,59 

Српскословенски језик (СФ): 4,86 

Словеначки језик 1 (СФ): 4,67 

Упоредна граматика словенских језика 2 (СФ): 4,96 

Старословенски језик 1 (РЈК): 4,67 

Упоредна граматика словенских језика 1 (РЈК): 4,57 

Упоредна граматика словенских језика 1 (СЈК): 4,00 

  

ђ) Остало 

 

Учешће на Међународном фестивалу науке и образовања у Новом Саду (2017. и 

2018. године); 

Координатор Лингвистичког клуба при Одсеку за српски језик и лингвистику 

Филозофског факултета у Новом Саду; 

Члан комисије за оцену и одбрану мастерских радова: 

 

1. Весна Бајић: Хипотактичке структуре за исказивање темпоралних односа у делу 

Стефанит и Ихнилат: филолошка и функционалностилска анализа: 

2. Бојана Тадић: Хипотактичке структуре у три преписа Приповетке о Еладију: 

компаративна анализа; 

3. Сања Петровић: Синтаксичко-семантичка и прагматичка анализа активних 

партиципа у адвербијалној употреби у Рукопису А Српске Александриде (XV век); 

4. Марија Михајловић: Реченичне структуре за исказивање семантичке 

субординације у Житију Светог Симеона Светога Саве; 

5. Јована Станишић: Хипотактичке структуре у Варуховом откровењу (у препису из 
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рукописног зборника манастира Савина, број 29); 

6. Сара Баћина: Употреба инфинитива у делу Берлинска Александрида (XV век). 

 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

ЦОЛИЋ, Александра. Активни партиципи у Житију Светог цара Уроша од 

патријарха Пајсија. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/1 

(2016): 7–26. M24 

COLIĆ JOVANOVIĆ, Aleksandra. Синтакса инфинитива у Роману о Троји. Zgodnji novi 

vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru. Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič 

(ur.). Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, 2020, 59‒73. M14 

ЦОЛИЋ, Александра. Зборник студија о словенском и српском средњовековљу 

(Анатолий Аркадьевич Турилов. Исследования по славянскому и сербскому 

средневековью. Ђорђе Трифуновић, Снежана Јелесијевић (прир.). Београд: Чигоја 

штампа, 2014, 739 стр.). Зборник Матице српске за књижевност и језик LXIII/3 

(2015): 837–844. M27 

ЦОЛИЋ, Александра. Т. И. Вендина. Типология лексических ареалов Славии. Москва 

– Санкт-Петербург: Институт славяноведения РАН – Нестор-История, 2014, 692 

стр.. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/2 (2016); 171–175. 

M27 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

COLIĆ, Aleksandra. Hipotaktičke strukture adverbijalnog tipa u Venclovićevom 

Prološkom žitiju Svetog Maksima. Romanoslavica LIII/1 (2017): 13–30. M51 

ЦОЛИЋ ЈОВАНОВИЋ, Александра. О односу генитива и акузатива директног објекта у 

Роману о Троји. Филолог – часопис за језик, књижевност и културу 20 (2019): 176–

197. M51 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

ЦОЛИЋ, Александра. Апсолутни датив у Житију краља Милутина од архиепископа 

Данила II. Прилози проучавању језика 46 (2015): 17–56. M52 

ЦОЛИЋ, Александра. Односна реченица у Роману о Троји. Прилози проучавању 
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језика 47 (2016): 33–54. M52 

ЦОЛИЋ ЈОВАНОВИЋ, Александра. Семантичка структура глагола држати (се) и 

његове контекстуалне реализације. Прилози проучавању језика 48 (2017): 161–176. 

M52 

КУРЕШЕВИЋ, Марина, Тамара ЛУТОВАЦ КАЗНОВАЦ, Александра ЦОЛИЋ ЈОВАНОВИЋ, 

Весна БАЈИЋ. Рашчитавање и пренос у електронску форму ћирилске грађе за 

историјски речник српског језика: недоумице и могућа решења. Историјска 

лексикографија српског језика. Јасмина Грковић-Мејџор, Исидора Бјелаковић, 

Марина Курешевић (ур.). Огранак САНУ у Новом Саду – Матица српска, 2021, 

81‒113. M44 

ЦОЛИЋ ЈОВАНОВИЋ, Александра. Употреба претериталних глаголских времена у 

Венцловићевом Пролошком житију Светог Максима. Савремена проучавања 

језика и књижевности. Зборник радова са IX научног скупа младих филолога Србије, 

одржаног 8. 4. 2017. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 

година IX / књига 1, Крагујевац: ФИЛУМ, 2018, 29–39. M45 

Одбрањена докторска дисертација: Синтаксичке одлике Романа о Троји (датум 

одбране: 13. 04. 2022) М70 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

Трећи међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и 

хуманистичких наука Контексти, Филозофски факултет у Новом Саду, 1. 12. 2015. 

реферат: Односнa реченицa у Роману о Троји 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL ZILELE CULTURILOR SLAVE (Међународни 

симпозијум Дани словенских култура), Букурешт, 23–24. 09. 2016. 

реферат: Хипотактичке структуре адвербијалног типа у Венцловићевом Пролошком 

житију Светог Максима 

Philoslavica 2020: 8 simpozij mladih slavistov, Zgodnji novi vek in njegova dediščina v 

slovanskem prostoru, Trst, 3. in 4. december 2020 

реферат: Синтакса инфинитива у Роману о Троји 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

IX научни скуп младих филолога Србије, Филолошко-уметнички факултет у 

Крагујевцу, 8. 04. 2017. 

реферат: Употреба глаголских времена у Пролошком житију Светог Максима од 

Гаврила Стефановића Венцловића 

Научни скуп Историјска лексикографија српског језика, Огранак САНУ у Новом 

Саду – Матица српска, Нови Сад, 6–7. децембар 2019. 

реферат: Рашчитавање и дигитализација ћирилске грађе за историјски речник 

српског језика: недоумице и могућа решења 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 



 8 

Радови: 

ЦОЛИЋ, Александра. Апсолутни датив у Житију краља Милутина од архиепископа 

Данила II. Прилози проучавању језика 46 (2015): 17–56.  

ЦОЛИЋ, Александра. Активни партиципи у Житију Светог цара Уроша од 

патријарха Пајсија, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/1 

(2016) 7–26.  

ЦОЛИЋ, Александра. Односна реченица у Роману о Троји. Прилози проучавању 

језика 47 (2016): 33–54.  

COLIĆ, Aleksandra. Hipotaktičke strukture adverbijalnog tipa u Venclovićevom 

Prološkom žitiju Svetog Maksima. Romanoslavica LIII/1 (2017): 13–30.  

ЦОЛИЋ ЈОВАНОВИЋ, Александра. Семантичка структура глагола држати (се) и 

његове контекстуалне реализације. Прилози проучавању језика 48 (2017): 161–176.  

ЦОЛИЋ ЈОВАНОВИЋ, Александра. Употреба претериталних глаголских времена у 

Венцловићевом Пролошком житију Светог Максима, Савремена проучавања 

језика и књижевности. Зборник радова са IX научног скупа младих филолога Србије, 

одржаног 8. 4. 2017. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 

година IX / књига 1, Крагујевац: ФИЛУМ, 2018, 29–39.   

ЦОЛИЋ ЈОВАНОВИЋ, Александра. О односу генитива и акузатива директног објекта у 

Роману о Троји. Филолог – часопис за језик, књижевност и културу 20 (2019): 176–

197. 

COLIĆ JOVANOVIĆ, Aleksandra. Синтакса инфинитива у Роману о Троји. Zgodnji novi 

vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru. Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič 

(ur.). Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, 2020, 59‒73. 

Одбрањена докторска дисертација: Синтаксичке одлике Романа о Троји (датум 

одбране: 13. 04. 2022) 

 

Прикази: 

ЦОЛИЋ, Александра. Зборник студија о словенском и српском средњовековљу 

(Анатолий Аркадьевич Турилов. Исследования по славянскому и сербскому 

средневековью. Ђорђе Трифуновић, Снежана Јелесијевић (прир.). Београд: Чигоја 

штампа, 2014, 739 стр.). Зборник Матице српске за књижевност и језик LXIII/3 

(2015): 837–844. 

ЦОЛИЋ, Александра. Т. И. Вендина. Типология лексических ареалов Славии. Москва 

– Санкт-Петербург: Институт славяноведения РАН – Нестор-История, 2014, 692 

стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/2 (2016): 171–175.  

 

9. Индекс компетентности: 32 

 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

            Преводи (са словеначког): 
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Jančar, Drago. Živeti sa iskušenjima Srednje Evrope. U: Evropa: stalne i nestalne     

granice. Vladimir Kopicl, Gojko Božović (prir.). Novi Sad – Beograd: Zavod za kulturu 

Vojvodine – Srpski PEN centar, 2014, 25–31.  

 

Sosič, Marko. Kao da je napokon razumem. U: Evropa: stalne i nestalne granice. 

Vladimir Kopicl, Gojko Božović (prir.). Novi Sad – Beograd: Zavod za kulturu 

Vojvodine – Srpski PEN centar, 2014, 41–52.  

 

Lukšić Hacin, Marina. Pohlepa u kontekstima različitih multikulturalnih diskursa. U: 

Pohlepa. Dragan Prole, Alpar Lošonc (prir.). Novi Sad: Adresa, 2015, 181–200. (sa 

Željkom Markovićem). 

 

Коректура, лектура, редактура: 

  

Џепни словеначки (Žepna slovenščina). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji 

jezik, 2014. (sa Majom Đukanović). 

 

Trubeckoj, N. S. Načela fonologije. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 

2016. 

 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              
            РАД: 

 
 

VIII. ОСТАЛО  

 

1. Сарадник на пројекту Историја српског језика, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, 2016‒2019;  

2. Сарадник на пројекту Речник српског језика 12–18. века, Матица српска, 2017‒;  

3. Сарадник на пројекту Српске лекаруше 18. и 19. века (Јужна Угарска, 

Херцеговина и Босна), Покрајински секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност, 2022‒2023. 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА  
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Александра Цолић Јовановић завршила је основне студије са просечном оценом 

9,98. Мастерске студије завршила је са просечном оценом 10, а завршни рад 

„Апсолутни датив у Житију краља Милутина од архиепископа Данила II” јој је 

такође оцењен највишом оценом. Докторске студије (смер Језик и књижевност, 

модул: Језик) уписала је 2014. године и положила све испите с оценом 10. 

Докторску дисертацију под насловом „Синтаксичке одлике Романа о Троји” 

одбранила је 13. 4. 2022, такође с највишом оценом. Добитник је више награда 

Универзитета у Новом Саду, као и награде из задужбинских фондова Матице 

српске. У току студија похађала је летње семинаре словеначког и бугарског језика, 

књижевности и културе. 

На Филозофском факултету у Новом Саду запослила се 2015. године у звању 

асистента. Ангажована је на предметима Старословенски језик, Српскословенски 

језик, Упоредна граматика словенских језика и Словеначки језик. За свој посвећени 

и темељни наставни рад добила је веома високе оцене студената.  

Била је сарадник на пројекту Историја српског језика, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, 2016‒2019. Тренутно је ангажована на два 

научноистраживачка пројекта: Речник српског језика 12–18. века, Матица српска, 

2013‒; Српске лекаруше 18. и 19. века (Јужна Угарска, Херцеговина и Босна), 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 

2022‒2023.  

У свом досадашњем научном раду Александра Цолић Јовановић усмерила се на 

област историјске и компаративне лингвистике, посебно на истраживања српског и 

српскословенског језика. Проучавала је активне партиципе у Житију Светог цара 

Уроша од патријарха Пајсија, синтаксу инфинитива у Роману о Троји, хипотактичке 

структуре адвербијалног типа у Венцловићевом Пролошком житију Светог 

Максима, однос генитива и акузатива директног објекта у Роману о Троји, 

апсолутни датив у Житију краља Милутина од архиепископа Данила II, односну 

реченицу у Роману о Троји, семантичку структуру глагола држати (се) и његове 

контекстуалне реализације, употребу претериталних глаголских времена у 

Венцловићевом Пролошком житију Светог Максима итд. У својој докторској 

дисертацији „Синтаксичке одлике Романа о Троји” свеобухватно је и у теоријско-

методолошком погледу утемељено истражила синтаксу Романа о Троји, чиме је 

први пут целовито сагледан синтаксички систем једног специфичног жанра старе 

српске писмености ‒ средњовековног романа писаног народним језиком, а добијени 

резултати доприносе свестранијем увиду у старосрпске синтаксичке обрасце, до 

сада познате углавном на темељу жанрова пословноправне писмености.  

 

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО   

На конкурс за једног асистента с докторатом за ужу научну област Српски језик и 

лингвистика пријавио се један кандидат: др Александра Цолић Јовановић. На 

основу увида у приложену конкурсну документацију и анализе рада пријављеног 

кандидата Комисија закључује да др Александра Цолић Јовановић испуњава све 

Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду и Статутом 

Факултета предвиђене услове за избор у звање асистента с докторатом за ужу 

научну област Српски језик и лингвистика: Александра Цолић Јовановић стекла је 

научни назив доктора наука – филолошке науке из уже научне области Српски језик 

и лингвистика одбранивши докторску тезу под називом „Синтаксичке одлике 

Романа о Троји”, док оцене студената несумњиво показују да компетентно испуњава 

своје наставне обавезе.   
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XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Филозофског факултета у 

Новом Саду да се др Александра Цолић Јовановић изабере у звање асистента с 

докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика и  да се с њом 

заснује радни однос. 

 

            Нови Сад,                                                    ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

           15. 6. 2022.                                                       

                                                                                 ________________________________ 

                                                                                 Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор 

 

                                                                                _________________________________ 

                                                                                Проф. др Наташа Драгин 

 

                                                                                _________________________________ 

                                                                                Проф. др Марина Курешевић 

                        

 


