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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 Универзитета у Новом Саду на седници 

одржаној 22. 11. 2019. године. 

2. Датум и место објављивања конкурса 

04. 12. 2019. године, лист Послови, бр. 858, стр. 46. 

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

области  

Избор у звање и заснивање радног односа са једним асистентом за ужу научну област 

Романистика (Шпански језик и Традуктологија). 

 

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: 

 

др Сања Маричић Месаровић, доцент за ужу научну област Романистика, 

Филозофски факултет, Универзитета у Новом Саду, изабрана у звање 04. 05. 2016; 

 

др Бојана Ковачевић Петровић, доцент за ужу научну област Романистика, 

Филозофски факултет, Универзитета у Новом Саду, изабрана у звање 01. 10. 2018; 

 

др Тамара Валчић Булић, ванредни професор за ужу научну област Романистика, 

Филозофски факултет, Нови Сад, изабрана у звање 19. 01. 2018. 

 

5. Пријављени кандидати: 

1. мср Јелена Борљин  

2. др Соња Пајић  

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Јелена, Миленко, Борљин 

2. Звање:  

Мастер професор језика и књижевности; 



 

2 

 

2 

Универзитетски мастер из међународне комуникације, усменог и писменог 

превођења (поступак признавања стране високошколске исправе у току)  

3. Датум и место рођења:  

23.4.1989. г, Зрењанин 

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

Наставник шпанског језика у Центру за језике, Филозофски факултет, Универзитет 

у Новом Саду;  

Менаџер односа са преводиоцима, Талкбриџ СРБ, Нови Сад  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

2008-2012 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Студијски програм Шпански језик и хиспанске књижевности, Филолошки 

факултет, Универзитет у Београду 

 

7. Успех на студијама:  

8,19 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор:  

Шпански језик 1 – 9 

Шпански језик 2 – 9 

Увод у студије шпанског језика – 8 

Морфологија шпанског језика – 9 

Шпански језик 3 – 9 

Превођење са шпанског на српски језик 1 – 9 

Шпански језик 4 – 9 

Лексикологија шпанског језика – 8 

Превођење са шпанског на српски језик 2 – 9 

Шпански језик 5 – 8 

Фонетика и фонологија шпанског језика – 9 

Превођење са шпанског на српски језик 3 – 9 

Шпански језик 6 – 9 

Синтакса шпанског језика 1 – 9 

Превођење са српског на шпански језик 1 – 9 

Методе у настави страих језика – 10 

Шпански језик 7 – 9 

Синтакса шпанског језика 2 – 8 

Превођење са српског на шпански језик 2 – 7 

Превођење са шпанског на српски језик 4 – 8 

Савремена настава страних језика – 8 

Шпански језик 8 – 9 
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Фразеологија шпанског језика – 8 

Превођење са шпанског на српски језик СПЕЦ – 8 

Превођење са српског на шпанског језика СПЕЦ – 8 

Специјалне теме из примењене лингвистике – 10 

Техника академског писања - 10 

Нове технологије у превођењу – 8,60 

Превођење за страно тржиште – 9,20 

Превођење у међународним институцијама – 8,00 

Професионални аспекти усменог и писменог превођења – 8,70 

Аудиовизуелно и рекламно превођење (енглески-шпански) – 7,50 

Правно и судско превођење 1 (енглески-шпански) – 7,00 

Научно-техничко превођење (енглески-шпански) – 9,30 

 

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:  

2012-2014, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;  

2014-2015, Универзитет „Пабло де Олавиде“, Севиља, Шпанија. 

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

студијама мастер или на магистарским студијама: 

Студијски програм Језик, књижевност и култура, Филолошки факултет, 

Универзитет у Београду, успех 9,80; 

Мастер из Међународне комуникације, усменог и писменог превођења, 

Универзитет „Пабло де Олавиде“, Севиља, Шпанија, нострификација диплома је у 

току, успех према шпанском систему: 7,88 (5-10). 

 

 

 

 

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

магистарске тезе:  

Мотивација студената за учење шпанског језика на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду (Универзитет у Београду) 

Дескриптивно-компаративна анализа превођења културема у српском римејку 

серије Серанови (Синђелићи) (Универзитет „Пабло де Олавиде“) 

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 
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и назив докторских студија: 

2015- 

Студијски програм: Докторат из историје и хуманистичких студија: Европа, 

Америка, уметност и језици (шп. Programa de Doctorado en Historia y Estudios 

Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas) 

Истраживачки правац: Усмено и писмено превођење (шп. Traducción e 

interpretación) 

Универзитет „Пабло де Олавиде“, Севиља, Шпанија 

 

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

 

 

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

добро, задовољавајуће 

шпански: чита, пише, говори одлично 

енглески: чита, пише, говори одлично 

португалски: чита, пише, говори добро 

италијански: чита, пише, говори добро 

арапски: чита, пише, говори задовољавајуће 

 

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

Превођење, интеркултурно превођење, настава шпанског језика као страног 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва): 

Хонорарни преводилац, од 2014. г. 

Стални судски преводилац за шпански језик, од 2018. г. 

Судски преводилац за шпански језик при Клиничком центру Војводине, од 2019. г. 

Центар за превођење и учење страних језика Нота Бене, Нови Сад, од 2017. г. 

Центар за језике, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од 2018. г. 

Менаџер за преводиоце, Талкбриџ СРБ, од 2019. г. 

 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије 

Удружење професора шпанског језика Србије 

Друштва за стране језике и књижевности Србије 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

 

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

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 
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Наставник шпанског језика, Центар за језике, Филозофски факултет, Универзитет у 

Новом Саду, од маја 2018. г. 

Наставник шпанског језика, Центар за превођење и учење страних језика Нота Бене, 

Нови Сад, од октобра 2017. г. 

 

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

универзитету): 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

12 часова недељно (у Центру за језике Филозофског факултета) 

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

 

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

 

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

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 

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: 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

 

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

са општим актом факултета  

Приложена препорука управнице Центра за језике Филозофског факултета доц. др 

Данијеле Прошић Сантовац о раду мср Јелене Борљин са студентима који похађају 

курсеве у оквиру Цента за језике Филозофског факултета, у којој се наводи да је 

кандидаткиња оставила веома добар утисак како на студенте тако и на управу 

Центра, који је препоручују за место асистента за шпански језик. 

ђ) Остало 

 

 

 

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):  
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4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу):  

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима 1, самосталне 

или колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи): 

 

Борљин, Јелена. (2020). Мотивација студената за учење шпанског језика на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду. Методички видици, XI. Нови 

Сад: Филозофски факултет (у штампи). ISSN:2217-415X часопис на ERIHPLUS 

листи (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496698) 

M52 (1,5) 

Борљин, Јелена. (2020). Análisis y comparación de dos traducciones del capítulo 8 en la 

temporada 5 de la serie Friends. Беоиберистика, Год. 3, Бр. 1. Београд, Филолошки 

факултет (у штампи). ISSN: 2560-4163 Online М54 (2) 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

1. Маричић Месаровић, Сања, Георгијев, Ивана, Борљин, Јелена. (2019). Значај 

теме народних прослава за развој интеркултурне компетенције у настави шпанског 

као страног језика. Међународна конференција Језици и културе у времену и 

простору 9. 16.11.2019. Нови Сад: Филозофски факултет. Стр. 53. ISBN 978-86-

6065-553-2 M34 (0,5) 

2. Борљин, Јелена. (2019). Пети међународни интердисциплинарни скуп младих 

научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ. 20.12.2019. Нови Сад: 

Филозофски факултет. M34 (0,5) 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 

 

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

 

1. Борљин, Јелена. (2020). Мотивација студената за учење шпанског  језика на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду. Методички видици, XI. Нови Сад: 

Филозофски факултет (предато у штампу). ISSN:2217-415X 

2. Борљин, Јелена. (2020). Análisis y comparación de dos traducciones del capítulo 8 en la 

temporada 5 de la serie Friends. Беоиберистика, Год. 3, Бр. 1. Београд, Филолошки факултет 

(предато у штампу). ISSN: 2560-4163 Online 

 

У коауторству: 

 

 

9. Индекс компетентности: 4,5 

                                                   
1 Редослед наведених аутора не имплицира редослед ауторства. Сви аутори су имали подједнак допринос 

писању чланка. 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496698
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VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД              

            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Испитивач на DELE испитима за нивое А1, А2 и A1 Escolar 

 

 

 

 

 

Учешће у организацији конференција, скупова, семинара  

 

Додатна едукација: курсеви, семинари, обуке 

Специјалистички курс из напредног судског превођења шпански – српски, Master 

transaltions, Београд, 2015/2016. 

Специјалистички курс из напредног судског превођења енглески – српски, Master 

transaltions, Београд, 2017/2018. 

Курс из Превођења, Институт Сервантес, Београд, 2013/2014. 

Курс из Превођења II, Институт Сервантес, Београд, 2012/2013. 

Курс Графичког дизајна у сврху превођења, Обука и курсеви, Нови Сад 

Курс напредног Ексела, Обуке и курсеви, Нова Сад 

Општи курс за наставника шпанског језика као страног, онлајн. ELE Internacional, 

curso general (у току). 

Arte islámico y medieval, Универзитет у Малаги, 2011. 

De la literatura al cine: Dos mundos paralelos, Универзитет у Малаги, 2011. 

Antropología cultural: El flamenco, Универзитет у Малаги, 2011. 

La España de las autonоmías, Универзитет у Малаги, 2011. 

Curso de verano, lengua española nivel C1, Универзитет у Малаги, 2011. 

Стипендије 

Стипендиста регионалне владе Аутономне Покрајине Андалузије, Шпанија која 

сноси трошкове школовања на докторским студијама 

Језички сертификати 

DELE C1 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 

Кандидаткиња Јелена Борљин је завршила основне академске студије на студијском 

програму Шпански језик и хиспанске књижевности на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду, са просечном оценом 8,19. Након завршених основних 

академских студија, 2014. године одбранила је мастер рад на Филолошком факултету у 

Београду из области методике наставе под насловом „Мотивација студената за учење 

шпанског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду“, под менторством 

проф. др Јелене Филиповић. Други мастер рад, под насловом „Дескриптивно-

компаративна анализа превођења културема у српском римејку серије Серанови 

(Синђелићи)“, одбранила је 2015. године на Универзитету „Пабло де Олавиде“, Севиља, 

Шпанија из области међународне комуникације, усменог и писменог  превођења, под 

менторством проф. др Марије Морон-Мартин, за који је добила посебно признање 
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matrícula de honor које добија 1/20 најбољих студената. Од школске 2015/16. године је као 

стипендиста регионалне владе Аутономне Покрајне Андалузије, Шпанија , уписана на 

докторске студије на Универзитету „Пабло де Олавиде“ у Севиљи, на студијски програм 

докторских студија из историје и хуманистичких студија: Европа, Америка, уметност и 

језици (шп. Programa de Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, 

Arte y Lenguas), истраживачки правац: усмено и писмено превођење (шп. Traducción e 

interpretación). У својој докторској тези истражује и развија занимљиву транслатолошку 

појаву културема у жанру римејка коју је поставила у свом мастер раду. Јелена Борљин је 

ангажована у Центру за језике Филозофског факултета од 2018. године, где савесно и 

одговорно изводи наставу, а такође је учествовала у организацији културних активности 

Центра. Кандидаткиња Јелена Борљин је завршила 4 специјалистичка курса из области 

превођења и положила је испит за судске преводиоце за шпански језик. Члан је неколико 

струковних организација (Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије, 

Удружења професора шпанског језика, Друштва за стране језике и књижевности Србије). 

Сертификован је испитивач за стицање међународне дипломе из шпанског језика као 

страног (шп. DELE) за нивое А1 и А2, а поред шпанског (DELE C1) и енглеског језика 

говори португалски, италијански и арапски језик. Завршила је неколико специјалистичких 

курсева из превођења и шпанске културе, а тренутно похађа Општи курс за наставнике 

шпанског као страног језика (онлајн). О компетентности, професионалном односу, 

посвећености раду и истраживачком капацитету Јелене Борљин сведоче и изванредне 

препоруке њених менторки, проф. др Ниjевес Хименес са Универзитета у Малаги и проф. 

др Мариjан Морон-Мартин са Универзитета „Пабло де Олавиде“ у Севиљи, које истичу и 

њена интердисциплинарна интересовања, колегијалност и одговорност. Индекс 

компетентности мср Јелене Борљин је 4,5. У кандидаткињи Јелени Борљин комисија 

препознаје перспективног младог стручњака, који је спреман на даље усавршавање. У 

питању је истраживач у раној фази научне каријере, који гради свој истраживачки и 

научни профил из области традуктологије. Бави се стручним превођењем и ради као 

судски преводилац, али је истовремено стекла довољно искуства у настави, што је чини 

компетентном за место асистента. 

 

 

 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Соња Новица Пајић 

 

2. Звање: професор шпанског језика и хиспанских књижевности, доктор наука -

филолошке науке 

 

3. Датум и место рођења: 11.05.1986, Зрењанин 

 

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

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2005-2009 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Шпански језик и хиспанске књижевности 

(Катедра за иберијске студије), Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
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7. Успех на студијама: 9,43 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Методика наставе шпанског језика-10, Шпански језик IV-9, Шпански језик III-9, 

Шпанска књижевност IV-9, Шпанска књижевност III-10, Хиспаноамеричка 

књижевност II-10, Хиспаноамеричка књижевност I-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: 

основне студије по старом студијском програму изједначене са мастер студијама  

 

 

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

студијама мастер или на магистарским студијама: 

 

 

 

 

 

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

магистарске тезе: 

 

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: 

 

2009-2016, 8,38, Назив студијског програма: Језик, књижевност, култура, Модул: 

Језик (наслов докторске дисертације: „Филм као аудио-визуелни наратив у настави 

шпанског као страног језика у Србији“, ментор: проф. др Јелена Филиповић) 

M71 (6) 
 

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

Филолошки факултет Санкт-Петербург, Русија, јул-август 2011 

 

 

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

добро, добро, задовољавајуће 

шпански чита одлично, пише одлично, говори одлично 

енглески чита одлично, пише одлично, говори одлично 

италијански чита добро, пише добро, говори добро 

 

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

Шпански језик, методика наставе шпанског језика, аудио-визуелна средства у 
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настави шпанског језика 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва): 

Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за иберијске студије 2009-

2012, докторанд-сарадник у настави 

Филозофски факултет Универзитета у Граанди, Катедра за грчку и словенску 

филологију, 2012-2013, лектор за српски језик 

Основна школа ,,Жарко Зрењанин“ Зрењанин, 2015-2018, наставник шпанског језика 

Стални преводилац за шпански језик при Основном и Вишем суду у Зрењанину, 

2012- 

 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

Друштво за стране језике и књижевности Србије 

Друштво предметних дидактичара Србије 

АPES Удружење професора шпанског језика Србије 

ASELE Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera  

FILTA Film in Language Teaching Association  

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

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

 

1.Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за иберијске студије 2009-

2012, докторанд-сарадник у настави 

Филозофски факултет Универзитета у Гранади (Facultad de Filosofía y Letras), 

Катедра за грчку и словенску филологију, 2012-2013, лектор за српски језик 

Основна школа ,,Жарко Зрењанин“ Зрењанин, 2015-2018, наставник шпанског 

језика 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Цеље, гостујући предавач, новембар 2011. 

 

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

универзитету): 

Савремени шпански језик П1, Савремени шпански језик П2, Савремени шпански 

језик П3, Савремени шпански језик П4, Филолошки факултет Универзитет у 

Београду 

Српски језик као изборни, Лингвистика словенских језика, Филозофски факултет 

Универзитета у Гранади (Facultad de Filosofía y Letras) 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

Савремени ппански језик П1-4 часа вежби 

Савремени шпански језик П2-4 часа вежби 

Савремени шпански језик П3-4 часа вежби 

Савремени шпански језик П4-4 часа вежби 

Српски језик као изборни-четири часа вежби 
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Лингвистика словенских језика-три часа вежби 

 

 

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

 

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

 

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

на основними дипломским академским-мастер студијама: 

 

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: 

Приказана биографија Соње Пајић у: М. Кундачина, М. Пајић Илић (2019). Лексикон 

стваралаца у предуниверзитетском образовању, Београд: КЛЕТТ Друштво за развој 

образовања. 

2013. Стипендиста Фондације Комиљас (FundaciónComillas), Шпанија 

2008 – 2009. Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије ,,1000 најбољих 

студената Србије” 

2005 – 2009. Стипендиста Министарства просвете и спорта Републике Србије 

2005 – 2009. Стипендиста Фонда за талентоване студенте града Зрењанина 

2003.  Стипендиста програма за Младе лидере Србије – Serbia Youth Leadership Program 

2003, под покровитељством Бироа за образовање и културу Америчке владе и Одељења за  

односе са јавношћу Америчке амбасаде у Београду 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

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

са општим актом факултета  

ђ) Остало 

 

 

 

 

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

 

 

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

издања и издавач): 

Соња Хорњак (2017). Филм у настави шпанског језика (монографија). Београд: 

Задужбина Андрејевић. M42 (7) 

Соња Хорњак (2013). Metalanguage in Multilingualism, in Arslan Hasan and Raţă Georgeta 

(eds),Multicultural Education: From Theory to Practice, Cambridge Scholar Publishing, pp. 

433–440. M14 (4) 
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3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

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

или колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

 

1. С. Пајић (2019). Телевизијске рекламе у настави шпанског као страног језика, У М. 

Јањић (ур.), Савремени токови у науци о језику и књижевности, Филозофски факултет у 

Нишу, стр. 275-290. M63 (1) 

2. С. Пајић (2019). Драматизација у настави шпанског као страног језика, У Е. Марковић 

(ур.), Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу, Учитељкси 

факултет у Призрену-Лепосавићу, стр.201-209. M53 (1) 

3. С. Пајић ет ал. (2018). Употреба речника у настави страног језика струке, УА. Вујовић 

ет ал. (ур.), Страни језик струке и професионални идентитет, Друштво за стране језике и 

књижевности Србије, стр. 453-474. M33 (1) 

4. С. Хорњак (2017). Ставови ученика и ученица основне школе према шпанском као 

страном језику у Републици Србији, Годишњак Педагошког факултета у Врању, 

Педагошки факултет Универзитра у Нишу, 2/2017, стр. 69-81. M53 (1) стручни рад 

5. С. Хорњак (2017). Филм у настави хиспанских култура, У Т. Парезановић ет ал. (ур), 

Језик, књижевност и популарна култура: Зборник радова са пете конференције 

Факултета за стране језике, Београд: Алфа БК Универзитет, стр. 49–62. М33 (1) 

6. С. Хорњак ет ал. (2017). Интеркултурна компетенција у настави страног језика струке, 

Наслеђе, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, година XIV, број 38, стр. 

55-65. М51 (3) 

7. С. Хорњак (2017). Филмски трејлери у настави шпанског као страног језика,Узданица, 

Часопис за језик, књижевност и педагошке науке, број 14, година XIV, стр. 103-113. М52 

(1,5) бодовано према вредновању од 2017. год 

8. С. Хорњак (2017). Став ученика основне школе према филму у настави шпанског језика. 

Кругови детињства, часопис за мултидисциплинарна истраживања детињства , број 1, 

стр. 18–25. Не налази се на листи категоризованих часописа 

9. С. Хорњак (2017). Краткометражни филм у настави шпанског језика, Учење и настава, 

број 1, година III, Клетт: Друштво за развој образовања, стр. 119–126. Не налази се на 

листи категоризованих часописа 2017. год. тек је од 2018. је М54 (2) 
10. С. Пајић (2017). Књижевни танго Сесилије Риос: Поговор превода романа Ако ми 

опростиш, Сесилија Риос. Градска народна библиотека ,,Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 

стр. 113–117. М57 (0,3) 

11.С. Хорњак, Н Хорњак.(2017), Присуствие Масарика в Сербии раншье и сейчас, 

Ческословенске обце легионарске, ИСБН 978-80-87919-34-7, Ческословенска обец 

легионарска, Праг. М33 (1) 

12. С. Хорњак (2016). Примена филма у настави шпанског као страног језика,Живи језици: 

часопис за стране језике и књижевности, 36, бр. 1, стр. 223–235. М53 (1) стручни рад 

13. С. Хорњак (2016). Образовни и васпитни потенцијали филма као аудио-визуелног 

средства у настави страног језика,Учитељ, година XXXIV, бр.2, Савез учитеља Републике  

Србије, стр. 216–229. М53 (1) прегледни рад 
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14. С. Хорњак (2016), Примена филма као дидактичког средства у настави шпанског 

језика. Синтезе, Часопис за педагошке науке, књижевност и културу , број 10, година V, 

Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац, стр. 47–54. М53 (1) прегледни 

рад 
15. С. Хорњак (2016). Сервантесова визија жене у Дон Кихоту,Свеске, број 121, септембар, 

Мали немо, Панчево, стр. 53–60.М53 (1) 

16. С. Хорњак (2016). Филм као средство за приказивање невербалне комуникације на 

часу шпанског као страног језика, У С. Маринковић (ур.), Зборник радова Учитељског 

факултета у Ужицу, Година 19, број 18, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет 

у Ужицу, стр. 157–166. М52 (2) прегледни научни рад 

17. С. Хорњак (2016). Francisco Moreno Fernández: La maravillosa historia del español, 

Комуникација и култура онлине, година VII, број 7, стр. 203–205. Приказ М57 (0,3) 

18. С. Хорњак (2015). Критеријуми за избор филмова у настави шпанског језика, У Т. 

Грујић (ур.). Зборник ВШССОВ, година X, број 2, стр. 35–45. М53 (1) 

19. С. Хорњак (2013). Игре као дидактички материјали у настави страних језика, У Ј. Вучо 

(ур.), Језик и образовање (Зборник радова са међународног скупа одржаног 26. новембра 

2010. године на Филолошком факултету у Београду), Едиција Филолошка истраживања 

данас, 2013, Филолошки факултет у Београду, стр. 411–421. М33 (1) 

20. К. Крстић, С. Хорњак (2013). Фразеологија у настави шпанског језика, У М. Ковачевић 

(ур.), Савремена поручавања језика и књижевности (Зборник са IV научног скупа младих 

филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у 

Крагујевцу), ГодинаIV/Том 1, Крагујевац, стр. 249–260. М45 (1,5) 

21. С. Хорњак (2012). Фактор мотивације у процесу усвајања страних језика, УМ. 

Ковачевић (ур.), Савремена поручавања језика и књижевности (Зборник са III научног 

скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-

уметничком факултету у Крагујевцу), Година III, књига I, Крагујевац, 2012, стр. 443–452. 

М45 (1,5) 
22. С. Хорњак (2012).  Превод Унамуновог романа Тетка Тула на српски језик, Речи, 

Часопис за лингвистику, литературологију и културологију, 2012, година IV, бр.5, 

Факултет за стране језике Алфа универзитета у Београду, стр. 295–312. М53 (1) 

23. С. Хорњак (2011). Рад у групи у процесу учења страних језика, У И. Чутура (ур.) 

Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских 

вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост (Зборник радова са 

међународног скупа одржаног 16. априла 2011. године на Педагошком факултету у 

Јагодини), књ. 14, Том II, Педагошки факултет у Јагодини, стр. 463–474. М33 (1) 

24. С. Хорњак, Д. Ћорић (2011). Предговор превода романа Тетка Тула, Мигел де 

Унамуно и Хуго. Градска народна библиотека ,,Жарко Зрењанин“, Зрењанин, стр. 5–10. 

М57 (0,3) 
25. С. Хорњак (2010). Утицај узраста и пола на усвајање страног језика, Комуникација и 

култура онлине, година I, број I, стр. 222–233. Не налази се на листи категоризованих 

часописа за 2010. год. и тек је од 2016. у категорији М53 

26. С. Хорњак (2007). Поводом 390 година од смрти Сервантеса. Менаџмент знања, бр.2–

3, стр. 82–83.стручни рад Не налази се на листи категоризованих часописа 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

1. С. Пајић (2018). Телевизијске рекламе у настави шпанског као страног језика, У М. 

Јањић (ур.),Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у Нишу.  

2. К. Марковић, Д. Ђорђевић, С. Пајић (2018). Употреба речника у настави страног језика 
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струке, Страни језик струке и професионални идентитет, Учитељски факултет 

Универзитета у Београду.  

3. С. Хорњак,Н Хорњак.(2017), Присуствие Масарика в Сербии раншье и сейчас, 

Ческословенске обце легионарске, ИСБН 978-80-87919-34-7, Ческословенска обец 

легионарска, Праг.  

4. С. Хорњак Пајић (2016). Филм у настави хиспанских култура, Пета међународна 

конференција о студијама језика и књижевности: Језик, књижевност и популарна 

култура, 30.09–1.10.2016, Алфа БК Универзитет  

5. С. Хорњак ет ал. (2013). Страни језици на нефилолошким факултетима у Србији, 

Међународна конференција Србија између Истока и Запада, 27–29. септембар 2013, 

Филолошки факултет у Београду  

6. К. Крстић, С. Хорњак (2012). Фразеологија у настави шпанског језика, Међународна 

конференција Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички 

факултет у Крагујевцу.  

7. С. Хорњак (2011). Рад у групи у процесу учења страних језика, Међународна 

конференција Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и 

проевропских вредности: образовање и васпитање – традицијаи савременост, 

Педагошки факултет у Јагодини.  

8. С. Хорњак (2011). Фактор мотивације у процесу усвајања страних језика,  Међународна 

конференција Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички 

факултет у Крагујевцу.  

9. С. Хорњак (2010). Игре у настави страних језика, Међународна конференција 

Филолошка истраживања данас, Филолошки факултет у Београду.  

 

Напомена: кандидаткиња није предала потврде о учешћу на међунaродним 

конференцијама. 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

С. Пајић (2018). Taller: El cine en la enseñanza de español, Друга национална конференција 

хиспаниста, Филолошки факултет универзитета у Београду. 

 

Напомена: кандидаткиња није предала потврде о учешћу у радионици на овој 

конференцији. 

 

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

 

1. С. Пајић (2019). Телевизијске рекламе у настави шпанског као страног језика, У М. 

Јањић (ур.), Савремени токови у науци о језику и књижевности, Филозофски факултет у 

Нишу, стр. 275-290. 

2. С. Пајић (2019). Драматизација у настави шпанског као страног језика, У Е. Марковић 

(ур.),Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу, Учитељкси 

факултет у Призрену-Лепосавићу, стр.201-209. 

3. С. Хорњак (2017). Ставови ученика и ученица основне школе према шпанском као 

страном језику у Републици Србији, Годишњак Педагошког факултета у Врању, 

Педагошки факултет Универзитра у Нишу, 2/2017, стр. 69-81. 

4. С. Хорњак Пајић (2017). Филм у настави хиспанских култура, У Т. Парезановић ет ал. 

(ур.),Језик, књижевност и популарна култура: Зборник радова са пете конференције 

Факултета за стране језике, Београд: Алфа БК Универзитет, стр. 49–62. 
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5. С. Хорњак ет ал. (2017). Интеркултурна компетенција у настави страног језика 

струке,Наслеђе, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, година XIV, број 38, 

стр. 55-65.  

6. С. Хорњак (2017). Филмски трејлери у настави шпанског као страног језика,Узданица, 

Часопис за језик, књижевност и педагошке науке, број 14, година XIV, стр. 103-113.  

7. С. Хорњак (2017). Став ученика основне школе према филму у настави шпанског 

језика,Кругови детињства, часопис за мултидисциплинарна истраживања детињства , 

број 1, стр. 18–25.  

8. С. Хорњак (2017). Краткометражни филм у настави шпанског језика, Учење и настава, 

број 1, година III, Клетт: Друштво за развој образовања, стр. 119–126.  

9. С. Пајић (2017). Књижевни танго Сесилије Риос: Поговорпревода романа Ако ми 

опростиш, Сесилија Риос. Градска народна библиотека ,,Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 

стр. 113–117. 

10. С. Хорњак, Н Хорњак.(2017), Присуствие Масарика в Сербии раншье и сейчас, 

Ческословенске обце легионарске, ИСБН 978-80-87919-34-7, Ческословенска обец 

легионарска, Праг. 

11.С. Хорњак (2016). Примена филма у настави шпанског као страног језика,Живи језици: 

часопис за стране језике и књижевности, 36, бр. 1, стр. 223–235.  

12. С. Хорњак (2016). Образовни и васпитни потенцијали филма као аудио-визуелног 

средства у настави страног језика. Учитељ, година XXXIV, бр.2, Савез учитеља 

Републике Србије, стр. 216–229.  

13. С. Хорњак (2016). Примена филма као дидактичког средства у настави шпанског 

језика,Синтезе, Часопис за педагошке науке, књижевност и културу, број 10, година V, 

Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац, стр. 47–54.  

14. С. Хорњак (2016). Сервантесова визија жене у Дон Кихоту,Свеске, број 121, септембар, 

Мали немо, Панчево, стр. 53–60. 

15. С. Хорњак (2016). Филм као средство за приказивање невербалне комуникације на 

часу шпанског као страног језика. У С. Маринковић (ур.),  Зборник радова Учитељског 

факултета у Ужицу, Година 19, број 18, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет 

у Ужицу, стр. 157–166.  

16. С. Хорњак (2016). Francisco Moreno Fernández: La maravillosa historia del español, 

Комуникација и култура онлине, година VII, број 7, стр. 203–205. 

17. С. Хорњак (2015). Критеријуми за избор филмова у настави шпанског језика, У Т. 

Грујић (ур.),Зборник ВШССОВ, година X, број 2, стр. 35–45.  

18. С. Хорњак (2013). Metalanguage in Multilingualism,in Arslan Hasan and Raţă Georgeta 

(eds), 2013Multicultural Education: From Theory to Practice, Cambridge Scholar Publishing, 

pp. 433–440. 

19. С. Хорњак (2013). Игре као дидактички материјали у настави страних језика, У Ј. Вучо 

(ур.), Језик и образовање (Зборник радова са међународног скупа одржаног 26. новембра 

2010. године на Филолошком факултету у Београду), Едиција Филолошка истраживања 

данас, 2013, Филолошки факултет у Београду, стр. 411–421.  

20. С. Хорњак (2012). Фактор мотивације у процесу усвајања страних језика, У М. 

Ковачевић (ур.), Савремена поручавања језика и књижевности (Зборник са III научног 

скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-

уметничком факултету у Крагујевцу), Година III, књига I, Крагујевац, 2012, стр. 443–452. 

21. С. Хорњак (2012).  Превод Унамуновог романа Тетка Тула на српски језик,  Речи, 

Часопис за лингвистику, литературологију и културологију, 2012, година IV, бр.5, 

Факултет за стране језике Алфа универзитета у Београду, стр. 295–312. 

22. С. Хорњак (2011). Рад у групи у процесу учења страних језика, У И. Чутура 
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(ур.),Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских 

вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост (Зборник радова са 

међународног скупа одржаног 16. априла 2011. године на Педагошком факултету у 

Јагодини), књ. 14, Том II, Педагошки факултет у Јагодини, стр. 463–474. 

23. С. Хорњак, Д. Ћорић (2011). Предговор превода романа Тетка Тула, Мигел де Унамуно 

и Хуго. Градска народна библиотека ,,Жарко Зрењанин“, Зрењанин, стр. 5–10. 

24. С. Хорњак (2010). Утицај узраста и пола на усвајање страног језика, Комуникација и 

култура онлине, година I, број I, стр. 222–233. 

25. С. Хорњак (2007). Поводом 390 година од смрти Сервантеса. Менаџмент знања, бр.2–

3, стр. 82–83. 

 

9. Индекс компетентности:  

Категорија 

М 

М 

14  

М33 М42 М45 М51 М52 М53 М57 М63 М71 Укупно 

 

Број радова 1 4 1 2 1 1+1 7 3 1 1 23 

Број бодова 4 4 7 3 3 3,5 7 0,9 1 6 39,4 
 

 

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

текстови и др). 

 

1.Tempus Refless Project: Reforming Foreign Language Studies in Serbia, Филолошки 

факултет Универзитета у Београду, 2009-2013. 

2. Пројекат Нова Барселона, Центар за развој савремених вештина Зрењанин, 2016. 

3. Аутор акредитованог семинара ЗУОВ-а, Савремене тенденције у настави шпанског 

језика, одржан 12.09.2019, Факултет за медије, Београд  

4. Превод романа са шпанског језика Ако ми опростиш уругвајске списатељице Сесилије 

Риос, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 2017. 

5. Превод приче са шпанског језика Холивуд заувек списатељице Сесилије Риос, 

Браничево, часопис за књижевност и културу, Центар за културу Пожаревац, 1–2/2017, 

стр. 62–71, 2016. 

6. Превод приче са шпанског језика Иза брда списатељице Сесилије Риос, Мостови, 

Часопис за преводну књижевност, Удружење књижевних преводилаца Србије, број 169–

170, стр. 102–105, 2016. 

7. Превод приче са шпанског језика Чежње списатељице  Сесилије Риос, Багдала, 

Часопис за књижевност, уметност и културу, Књижевни клуб Багдала, број 510, стр. 65–

74, 2016. 

8. Превод романа са шпанског језика Тетка Тула, писца Мигела де Унамуно, 

издавач Градска народна библиотека ,,Жарко Зрењанин”, Зрењанин, 2011. 

9.Превод са енглеског језика Курикуларни оквир за учење ромског језика (Одељење за 

језичку политику Савета Европе), 2010. 

10.Члан комисије на републичким такмичењима из шпанског језика за основне и средње 

школе (2011). 

11.Лектор и коректор у научно-стручним часописима:Energetske tehnologije, 

ISSN 1451-9070 UDK 620.9 (082); Razvoj i upravljanje, ISSN 1840-3832; 

Menadžment, inovacije i razvoj, ISSN 1452-8800 UDK 005; Održavanje mašina, 

ISSN 1452-9688; Reinžinjering, ISSN 1820-7294 UDK 005; MultiScience, ISSN 

2217-3137; MegaBrand, ISSN 2217-3102; EuroInvent ISSN 2217-3129 (2005). 

12.Семинар за професоре шпанског језика, Академија Местер, Саламанка, Шпанија, 21-
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28.09.2019. 

13. XIII Међународни симпозијум СЕДЛЛ-а, Београд: Филолошки факултет, 20-22.6.2019.  

14. Евалуација у настави страних језика, стручни семинар акредитован од стране ЗУОВ-а, 

ОШ ,,Светозар Марковић’’, Београд, март 2019. 

15. Савремене тенденције у настави шпанског језика, стручни семинар акредитован од 

стране ЗУОВ-а, Факултет за културу и медије, Београд, новембар 2018. 

16. Дигитално доба – новине у настави страних језика, стручни семинар акредитован од 

стране ЗУОВ-а, Универзитет Сингидунум, 16.април 2016. 

17. Нове технологије у образовању, British Council, Београд, 26–27. фебруар 2016. 

18. Курс за професоре шпанског језика, Институт Сервантес у Београду, април 2014. 

19. XXIV Congreso de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

(ASELE) “La enseñanza del español como LE/L2 en el siglo XXI”, Хаен, Шпанија, 18–20. 

септембар 2013. 

20. III Congreso Internacional del Español en Castilla y León, Саламанка, Шпанија, 26–28. 

јун 2013. 

21. Curso de lengua, cultura y metodología para profesores de español, Фондација Комиљас, 

Комиљас, Шпанија, 2–6. септембар 2013. 

22. Evaluación por competencias del aprendizaje de la lengua extranjera en el espacio europeo 

de educación superior, Медитерански центар, Универзитет у Гранади, Шпанија, 6–7. јун 

2013. 

23. II Simposio de actualización en tendencias y disciplinas lingüísticas, Универзитет у 

Гранади, 3–5. април 2013. 

24. Iniciación al lenguaje del cine, Центар за савремену културу, Универзитет у Гранади, 6–

30. новембар 2012. 

25. Тронедељни летњи семинар у организацији Њујоршког и Санктпетерсбуршког 

института за лингвистику, когницију и културу у Санкт Петерсбургу, Филолошки 

факултет, Санкт Петербург, Русија, 18. јул - 5. август 2011. 

26. Учесница више семинара за професоре шпанског језика Jornada de formación de 

profesores de ELE, Институт Сервантес, Београд, 2011. 

27. Учесница семинара који је одржао Давид Литл на Филолошком факултету у Београду, 

2010. 

28. Учесница семинара о функционисању Владе САД-а организованог од стране Close Up 

Foundation, Вашингтон Д.C, 2003. 

 

Напомена: кандидаткиња није предала доказе о учешћу на пројекту, семинарима и 

курсевима, као ни доказе о осталим ставкама које у овом одељку наводи осим превода 

романа „Тетка Тула“ који је превела у сарадњи са Драганом Ћорић, те комисија није у 

могућности да провери валидност наведених података.  

 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

 

X. I 
            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 

Др Соња Пајић је након завршених основних академских студија на Филолошком 

факултету Универзитета у Београду (катедра за иберијске студије, просек 9,43) уписала 

докторске студије на истом факултету (модул: Језик). Докторске академске студије је 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.usc.es%2Fbitstream%2F10347%2F4891%2F1%2Fpg_017-076_verba13.pdf&ei=_uNJUuKdHoqWtQa36oGgDQ&usg=AFQjCNEVMj7-f3emxo7JxitKzqMaWU4H1Q&sig2=3G2N6_g0KRx7Fkb2j2xYjw&bvm=bv.53371865,bs.1,d.Yms


 

18 

 

18 

завршила 2016. године са просечном оценом 8,38 одбранивши докторску дисертацију из 

области методике наставе под насловом: „Филм као аудио-визуелни наратив у настави 

шпанског као страног језика у Србији“ под менторством проф. др Јелене Филиповић. 

Кандидаткиња је 2017. године објавила своју докторску дисертацију у виду монографије 

под насловом „Филм у настави шпанског језика“. Објавила је превод романа „Тетка Тула“ 

са Драганом Ћорић. Такође објављује стручне и научне чланке првенствено из области 

методике наставе о употреби филма и аудио-визуелних форми у настави шпанског као 

страног језика што указује на њену ужу област интересовања. Укупни индекс 

компетентности израчунат на основу приложене научне продукције др Соње Пајић је 39,4.  

Др Соња Пајић је као студент основних и докторских студије била стипендиста Фондације 

Комиљас из Шпаније, Фонда за младе таленте Републике Србије, Министарства просвете 

и спорта Републике Србије, Фонда за талентоване студенте града Зрењанина, програма за 

Младе лидере Србије. Говори шпански, енглески и италијански језик, а од 2012. године је 

судски преводилац за шпански језик при Основном и Вишем суду у Зрењанину. Чланица 

је Друштва за стране језике и књижевности Србије, Друштва предметних дидактичара 

Србије, Удружења професора шпанског језика Србије, удружења ASELE иFILTA. Редовно 

похађа стручне семинаре и курсеве како у Србији тако и у иностранству. Др Соња Пајић је 

својим досадашњим радом показала интересовање за научни рад, а на основу њене 

досадашње продукције може се закључити да је њено научно усмерење првенствено из  

области методике наставе шпанског као страног језика.  

 

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

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан):  

 

На конкурс расписан за избор у звање асистента за ужу научну област Романистика за 

предмете Шпански језик и Традуктологија пријавиле су се две кандидаткиње: мср Јелена 

Борљин и др Соња Пајић.  

 

Мср Јелена Борљин је студент докторских студија из области усменог и писменог 

превођења на Универзитету „Пабло де Олавиде“ у Севиљи, Шпанија, које успешно 

приводи крају. Након завршених основних академских студија одбранила је два мастер 

рада, један на Филолошком факултету у Београду из области методике наставе, а други из 

области међународне комуникације, усменог и писменог превођења на Универзитету 

„Пабло де Олавиде“, Севиља, Шпанија. Укупни индекс компетентности израчунат на 

основу научне продукције мср Јелене Борљин је 4,5. На основу приложене документације, 

комисија закључује да кандидаткиња Јелена Борљин у потпуности испуњава формалне 

услове за избор у звање асистента за ужу научну област Романистика за предмете 

Шпански језик и Традуктологија чијем профилу одговара њен други мастер рад из 

области превођења као и област којом се бави у својој докторској дисертацији. Такође 

ради као судски и стручни преводилац као и предавач шпанског језика у Центру за језике, 

где је добила одличне оцене и препоруку управнице за рад како у настави тако и у 

организацији културних ваннаставних активности. 

 

Др Соња Пајић је стекла високе просечне оцене на свим нивоима студија. Укупни индекс 

компетентности који је израчунат на основу научне продукције кандидаткиње износи 39,4.   

На основу увида у приложену документацију, комисија закључује да кандидаткиња др 

Соња Пајић, не испуњава законом прописане услове за избор у звање асистента за ужу 

научну област Романистика за предмете Шпански језик и Традуктологија. Према чл. 84 



 

19 

 

19 

Закона о високом образовању и према чл. 130 Статута Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду, у звање асистента Факултет бира студента докторских 

студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 

(осам) и показује смисао за наставни рад. Будући да је кандидаткиња др Соња Пајић 

одбранила докторску дисертацију 2016. године и тиме стекла звање доктора филолошких 

наука, комисија констатује да не испуњава формалне услове за избор у звање асистента. 

 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 

Комисија једногласно предлаже Изборном већу Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду да кандидаткињу Јелену Борљин изабере у звање 

асистента за ужу научну област Романистика и да са њом заснује радни однос. 

 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                           ---------------------------------------------- 

                                                                                                    др Сања Маричић Месаровић 

 

 

                                                                                                -------------------------------------------- 

                                                                                                  др Бојана Ковачевић Петровић 

 

 

                                                                                                  -------------------------------------------                                                                                       

                                                                                                             др Тамара Валчић Булић 

                  

 

 

У Новом Саду, 10. 01. 2020. 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у  

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компетенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине  

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај. 

 

 

 

 


