
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 у Новом Саду, 29. 04. 2022. године 

 

2. Датум и место објављивања конкурса 

11. 05. 2022. у листу „Послови“ 

 

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

научне области 

Један лектор за ужу научну област Германистика 

 

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 Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, изабрана 12. 07. 

2018. године, Филозофски факултет у Новом Саду 

          2. Др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, изабрана 29. 10. 

2018. године, Филозофски факултет у Новом Саду  

         3. Др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика, изабрана 29. 05. 

2018. године, Филозофски факултет у Новом Саду 

  

5. Пријављени кандидати: 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Жолт, Атила, Папишта  

 

2. Звање: Мастер професор немачког језика и књижевности 

 

3. Датум и место рођења: 07. 10. 1991. године у Новом Саду 

 

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

Одсек за германистику, Филозофски факултет у Новом Саду  

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

Упис школске 2010/2011. године, завршетак школске 2013/2014. године 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет:  

Германистика, Немачки језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у 

Новом Саду 
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7. Успех на студијама: Просечна оцена током студија 9,72 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Основне академске студије: 

Увод у лингвистику:  10 (десет); 

Увод у историју лингвистике: 10 (десет); 

Фонетика и фонологија немачког језика: 10 (десет);  

Немачки језик – морфологија 1: 10 (десет);  

Немачки језик – морфологија 2: 10 (десет);  

Немачки језик – синтакса 1: 10 (десет);  

Немачки језик – синтакса 2: 10 (десет);  

Немачки језик – лексикологија 1: 10 (десет); 

Немачки језик – лексикологија 2: 10 (десет);  

Историја немачког језика: 10 (десет);  

Историјска граматика немачког језика: 10 (десет);  

Социолингвистика: 10 (десет);  

Немачки језик – Контрастивна лингвистика 1: 10 (десет); 

Немачки језик – Контрастивна лингвистика 2: 10 (десет). 

 

Мастер академске студије: 

Фразеологија немачког језика: 10 (десет). 

 

Докторске студије: 

Примењена когнитивна лингвистика: 10 (десет); 

Енглеско-српска когнитивна семантика: 10 (десет);  

Дијахрона фразеологија: 10 (десет); 

Комуникативна перспектива дискурса: 10 (десет); 

Транслатологија – лингвистичка концепција превођења: 10 (десет); 

Психолингвистика са квантитативном лингвистиком: 10 (десет). 

 

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:  

Упис школске 2014/2015. године, завршетак школске 2014/2015. године 

 

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

студијама мастер или на магистарским студијама:  

Мастер академске студије, Немачки језик и књижевност, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду; успех на студијама: 10,00 

 

 

 

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

магистарске тезе: „Концептуализација ВАТРЕ и ВОДЕ у немачким, српским и 

мађарским фразеологизмима“ 

 

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

кандидате који су студирали по Закону о универзитету) --- 
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14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током 

студија и назив докторских студија:  

Упис школске 2015/2016. године; 9,93; Језик и књижевност (модул Језик) 

 

 

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

– Летња академија „Sommerakademie Siebenbürgen“, Универзитет „Луциан-

Блага“, Сибиу, Румунија, 29. 06–05. 07. 2015. године 

– Летњи курс немачког језика „Übersetzen/Einführung ins Dolmetschen“, 

Међународна летња школа у Гермерсхајму, Немачка, 03–26. 08. 2015. године 

– Међународни пројекат „Akteursforum Jugendpartizipation“, Штутгарт, Немачка, 

у организацији Института за иностране односе (ifa – Institut für 

Auslandsbeziehungen) и финансирано од стране Министарства спољних послова 

СР Немачке, 15–18. 09. 2016. године  

 

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

добро, добро, задовољавајуће 

Немачки језик: чита, пише и говори одлично 

Енглески језик: чита, пише и говори одлично 

 

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

Филологија, савремени немачки језик, когнитивна лингвистика, фразеологија, 

морфологија, синтакса  

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

(навести сва): 

– Гимназија „Светозар Марковић“ у Новом Саду, од 03. до 06. 02. 2015. године 

професор немачког језика на замени 

– Одсек за германистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од 01. 

10. 2015. до 30. 09. 2016. године сарадник у настави 

– Одсек за германистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од 01. 

10. 2016. до 30. 09. 2019. године асистент 

– Одсек за германистику, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од 01. 

10. 2019. године асистент 

  

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

– Колегијум за високо образовање војвођанских Мађара (од 2011. године до 2014. 

године као стипендиста, од 2017. године у функцији тутора) 

– VMTDK Pro Scientia Et Arte (од 2019. године) 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

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

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

– Професор немачког језика на замени у Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом 

Саду, од 03. до 06. 02. 2015. године 

– Сарадник у настави на Одсеку за германистику на Филозофском факултету у 

Новом Саду, од 1. 10. 2015. до 30. 09. 2016. године 
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– Асистент на Одсеку за германистику на Филозофском факултету у Новом Саду, 

од 01. 10. 2016. до 30. 09. 2019. године 

– Асистент на Одсеку за германистику на Филозофском факултету у Новом Саду, 

од 01. 10. 2019. године 

 

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

универзитету): 

На Одсеку за германистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 

кандидат је држао или тренутно држи вежбе из следећих предмета: 

Немачки језик – предмет по избору (А2.1)  

Немачки језик – предмет по избору (А2.2) 

Немачки језик – морфологија 1 

Немачки језик – морфологија 2 

Немачки језик – синтакса 1 

Немачки језик – синтакса 2 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 10 

 

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

 

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

У звање асистента други пут изабран у октобру 2019. године. 

 

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

наставе на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

– Немачки језик – морфологија 1, 1. година студија, 6 часова вежби (ЗС) 
–   Немачки језик – морфологија 2, 1. година студија, 6 часова вежби (ЛС) 
–   Немачки језик – синтакса 1, 2. година студија, 4 часа вежби (ЗС) 
–  Немачки језик – синтаксаа 2, 2. година студија, 4 часа вежби (ЛС) 

 

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

процесу: --- 

 

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

радови и сл.): 

Кандидат је од академске 2017/18. године до данас у својству ментора, а у склопу 

програма Колегијума за високо образовање војвођанских Мађара, припремао две 

студенткиње Одсека за германистику за учешће на студентским конференцијама: 1. 

Ирену Деак припремао је за учешће на 17, 18. и 19. Војвођанској мађарској научној 

конференцији студената, Универзитет у Новом Саду – студенткиња је сва три пута 

освојила прво место у категорији студената основних и мастер студија, и за учешће на 

14. и 15. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (National Scientific Students’ 

Associations Conference), Универзитет „Етвеш Лоранд“, односно Универзитет у 

Мишколцу, Мађарска, с тим да је на 14. конференцији, 2019. године, студенткиња 

освојила награду Савеза за неговање матерњег језика (Anyanyelvápolók Szövetsége) за 

најбољи лингвистички рад из мађарске дијаспоре. 2. Петру Јускан тренутно припрема 

за учешће на 21. Војвођанској мађарској научној конференцији студената која ће 

бити одржана у новембру 2022. године. 

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

– Прво место у секцији на 16. Војвођанској мађарској научној конференцији 

студената (скраћени назив: 16. VMTDK) – категорија доктораната и младих 
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истраживача, 2017. 

– Награда „Кристална кугла“ – за истакнуте научне резултате постигнуте на 

Војвођанским мађарским научним конференцијама, 2016. 

– Награда публике на 15. Војвођанској мађарској научној конференцији студената 

(скраћени назив: 15. VMTDK), 2016. 

– Прво место у секцији на 15. Војвођанској мађарској научној конференцији 

студената (скраћени назив: 15. VMTDK) – категорија доктораната и младих 

истраживача, 2016. 

– Прво место у секцији на 14. Војвођанској мађарској научној конференцији 

студената (скраћени назив: 14. VMTDK) – категорија доктораната и младих 

истраживача, 2015. 

– Награда Универзитета у Новом Саду за завршене студије и успех у току студија, 

2015. 

– Друго место у секцији за когнитивну лингвистику на конференцији XXXII. 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (енглески назив конференције: XXXII. 

National Scientific Students’ Associations Conference; скраћени назив конференције: 

XXXII. OTDK) у Будимпешти, 2015. 

– Награда за најбољи успех у току основних академских студија на Одсеку за 

германистику поводом обележавања 60 година постојања Филозофског факултета у 

Новом Саду, 01. 12. 2014. 

– Прво место у секцији на 13. Војвођанској мађарској научној конференцији 

студената (скраћени назив: 13. VMTDK) – категорија студената основних и мастер 

студија, 2014. 

– Награда Националног савета мађарске националне мањине за успех у току 

студија у школској 2013/2014. години 

– Награда Универзитета у Новом Саду за успех у току студија у школској 

2012/2013. години за просечну оцену изнад 9,50 

– Награда публике на 12. Војвођанској мађарској научној конференцији студената 

(скраћени назив: 12. VMTDK), 2013. 

– Прво место у секцији на 12. Војвођанској мађарској научној конференцији 

студената (скраћени назив: 12. VMTDK) – категорија студената основних и мастер 

студија, 2013. 

– Награда Националног савета мађарске националне мањине за успех у току 

студија у школској 2012/2013. години 

– Награда Гетеовог института за презентован рад у секцији за немачку лингвистику 

на конференцији XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (енглески назив: 

XXXI. National Scientific Students’ Associations Conference, скраћени назив: XXXI. 

OTDK) у Дебрецину, 2013. 

– Прво место у секцији на 11. Војвођанској мађарској научној конференцији 

студената (скраћени назив: 11. VMTDK) – категорија студената основних и мастер 

студија, 2012. 

 

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

издавач): 

– Николина Зобеница; Ивана Пајић; Ана Митревски; Мирјана Зарифовић; Жолт 

Папишта (2017). Приручник за припремну наставу за студије Немачког језика и 

књижевности: Теорија, примери и задаци. Нови Сад: Филозофски факултет.  

ISBN:  978-86-6065-408-5 

 

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

са општим актом факултета  
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Резултати студентских евалуација: 

– Немачки језик – морфологија 1: 2019/2020. (5,00/5,00), 2020/2021. (4,94/5,00), 

2021/2022. (5,00/5,00) 

– Немачки језик – морфологија 2: 2019/2020. (нема података), 2020/2021. (5,00/5,00) 

– Немачки језик – синтакса 1: 2019/2020. (4,95/5,00), 2020/2021. (5,00/5,00), 

2021/2022. (5,00/5,00) 

– Немачки језик – синтакса 2: 2019/2020. (нема података), 2020/2021. (5,00/5,00) 

 

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): 

 

– Papišta, Ž. (2019). Dichotomous Structures: The Metaphors KNOWLEDGE IS LIGHT 

and IGNORANCE IS DARKNESS in English and Serbian. In: Gudurić, S. & Radić-

Bojanić, B. (eds.) (2019). Languages and Cultures in Time and Space VIII/1. Novi Sad: 

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 125–141. [M14] 

 

– Papišta, Ž. (2018). Der Tod hält reiche Ernte: Ein kognitiv-linguistischer Zugang zu 

deutschen und serbischen Phraseologismen mit der Komponente Tod/smrt. In: Milanović, 

Ž. & Paunović, Z. (eds.) (2018). The Fourth International Interdisciplinary Conference 

for Young Scholars in Social Sciences and Humanities CONTEXTS: Book of Proceedings. 

Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 39–53.  

ISBN 978-86-6065-473-3 [M14] 

 

– Papišta, Ž. (2018). Život u metaforama: Kognitivnolingvistički pristup analizi nemačkih 

i srpskih frazeologizama s komponentom Leben/život. In: Spǎriosu, L.–Ivanić, I. & 

Petković, V. (eds.) (2018). Interkult 2017: Selected papers from the Third International 

Conference Interculturalism in Education. Volume 2. Novi Sad: Pedagogical Insitute of 

Vojvodina; Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 55–78.  

ISBN 978-86-80707-69-3 (VOLUME 2)  [M14]  

 

– Papišta, Ž. (2016). Preferencije gimnazijalaca u vezi sa književnim i multimedijalnim 

prevodima. In: Vraneš, A. & Marković, Lj. (eds.) (2016). Translating cultures/ Kulture u 

prevodu. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 357–375.    

ISBN 978-86-6153-356-3 [M45] 

 

– Маринков, И; Папишта, Ж. (2016). Конфликти у драми Маса−човек Ернста 

Толера. У: Анђелковић, М. (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: 

Зборник радова са VII научног скупа младих филолога Србије. Књ 2. Крагујевац: 

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 253-262. ISBN 978-86-85991-87-5  

[M45] 
 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): ---  
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– Papišta, Ž. (2022). Two Ways to Blend: The Hidden Complexities of Simplex Networks. 

Cognitive Semantics, 8(1), 21–48. doi: https://doi.org/10.1163/23526416-bja10023 [M23] 

 

– Papišta, Ž. (2022). Metonymie in der Gedichtübersetzung. Babel, 1–23.  

doi: https://doi.org/10.1075/babel.00263.pap (Објављено као Online-First Article) [M23] 

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

– Pápista, Zs. (2017). A fény konceptualizációja a magyar és a német frazémákban 

[Konceptualizacija svetlosti u mađarskim i nemačkim frazeologizmima]. In: Koman, Zs.–

Nyéki, B. & Ternovácz, B. (eds.) (2017). Ingenia Hungarica III: Tanulmányok a III. 

Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. Budapest: ELTE Eötvös 

József Collegium, 167–192. ISBN 978-615-5371-79-0  [M53]  

 

– Pápista, Zs. (2015). A fogalmi metaforák vizsgálata a kenyér összetevőt tartalmazó 

magyar és német frazémákban [Analiza pojmovnih metafora u mađarskim i nemačkim 
frazeologizmima s komponentom kenyér (ʻhlebʼ)]. „A mi tendenciáink” Szakkollégiumi 

tanulmányok, 3, 73–83. ISSN 2063-6059 [M53]  

 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, 

самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи 

у земљи: 

 

– Pápista, Zs. (2018). Feledésbe merült kutyák: A magyar kutya vezérszavú frazémák 

archaikus rétege kognitív nyelvészeti megközelítésben [Заборављени пси: 

Когнитивнолингвистички приступ архаичном слоју мађарских фразеологизама са 

компонентном kutya (‘пас’)]. Tanulmányok, 2018 (2), 133–150. ISSN 0354-9690 [M52]  

 

– Simurdić, I.–Papišta, Ž. (2017). Od kognicije do ilustracije: Pojmovna integracija u 

slikovnici Vila sreće Kornelije Funke. Detinjstvo, 43(4), 29–40. ISSN 0350-5286  [M52] 

 

– Papišta, Ž. (2016). Brennende Gefühle: Die Strukturmetapher EMOTION IST FEUER 

in deutschen, serbischen und ungarischen Phraseologismen. In: Zbornik za jezike i 

književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 6, 193–211. ISSN: 2217-8546 [M52] 

 

– Pápista, Zs. (2016). A fordítás fordítása: A német fordítás hatása a magyar 

visszafordítások kommunikatív dinamizmusára [Prevod prevoda: Uticaj nemačkog 

prevoda na komunikativni dinamizam mađarskih povratnih prevoda]. Tanulmányok, 

2016(2), 25–50. ISSN 0354-9690 [M52] 

 

– Pápista, Zs. (2015). A halál fogalmával kapcsolatos eufemizmusok konceptualizációja a 

német és a magyar nyelvben [Analiza eufemizama za smrt u nemačkom i mađarskom 

jeziku]. Tanulmányok, 2014(2), 109–124. ISSN 0354-9690  [M52]  

 

– Pápista, Zs. (2015). Adolf Hitler és Charles de Gaulle német ifjúsághoz szóló 

beszédeinek pragmalingvisztikai elemzése [Прагмалингвистичка анализа Адолф 
Хитлеровог и Шарл де Головог говора немачкој омладини]. Philos, 2015 (1), 53–65. 

ISSN 2466-2798  [M53] 
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6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

– Papišta, Ž. (2017). Srpski i mađarski prevodni ekvivalenti nemačkih modalnih glagola 

können i dürfen. In: Urkom, A. (ed.), 5th Conference for Young Slavists in Budapest. 

Budapest: Institute of Slavonic and Baltic Philology, 99–104. ISBN 978-963-284-767-2 

[M33] 
 

– Papišta, Ž. (2016). Srpski i mađarski prevodni ekvivalenti nemačkih modalnih glagola 

müssen i sollen. In: Urkom, A. (ed.) (2016). 4th Conference for Young Slavists in 

Budapest. Budapest: Institute of Slavonic and Baltic Philology, 75–81. ISBN 978-963-

284-766-5  [M33]  

 

– Papišta, Ž. (2015). Uloga govornih činova u formiranju nacionalnog identiteta nemačke 

omladine u govorima Adolfa Hitlera i Šarla de Gola. In: Ratković, A.–Todorović, S.–

Milić, M. & Čavar, N. (ured.) (2015). Socijalne (de)konstrukcije identiteta: Zbornik 

radova sa I međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa "Karlovački dani 

slobodne misli". Sremski Karlovci: Centar za afirmaciju slobodne misli, 119–128. ISBN 

978-86-919377-1-3 [M33]  

 

– „Kategorizáció és fogalmi integráció“ [Категоризација и појмовна интеграција] на 

конференцији Nyelv–Társadalom–Elme на Филозофском факултету у Новом Саду, 

12. 11. 2019. [M34] 

 

– „Two Ways to Blend with Simplex Networks“ на конференцији Језици и културе у 

времену и простору 9 на Филозофском факултету у Новом Саду, 16. 11. 2019. [M34] 

 

– „Dichotomous Structures: The Metaphors KNOWLEDGE IS LIGHT and IGNORANCE 

IS DARKNESS in English and Serbian“ на конференцији Језици и културе у времену и 

простору 8 на Филозофском факултету у Новом Саду, 17. 11. 2018. [M34] 

 

– „Kognitív mechanizmusok a versfordításban“ [Когнитивни механизми у превођењу 

песама] на конференцији Nyelvek mezsgyéjén: A két- és többnyelvűség 

interdiszciplináris megközelítése на Филозофском факултету у Новом Саду, 06. 11. 

2018. [M34] 

 

– „Death Has a Rich Harvest: A Cognitive Linguistic Approach to German and Serbian 

Idioms with the Component Tod/smrt“ на конференцији The Fourth International 

Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities 

CONTEXTS на Филозофском факултету у Новом Саду, 01. 12. 2017. [M34] 

 

– „A német visszaható szerkezetek a fogalmi integráció fényében“ [Немачке повратне 

конструкције у светлу појмовне интеграције] на конференцији 25. Egyetemi 

Nyelvészeti Konferencia: Az alkalmazott nyelvészet jelene és jövője на Филозофском 

факултету у Новом Саду, 07. 11. 2017. [M34] 

 

– „Living the Metaphorical Life: A Cognitive Linguistic Approach to German and Serbian 

Idioms with the Component Leben/život“ на конференцији Интеркултуралност у 

образовању, Нови Сад, 07. 10. 2017. [M34] 
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– „A magyar kutya/eb vezérszavú frazémák archaikus rétegének elemzése“[Анализа 

архаичног слоја мађарских фразеологизама са компонентом kutya/eb (‘пас’)] на 

конференцији PENAVIN Olga 100: Nemzetközi tudományos konferencia на 

Филозофском факултету у Новом Саду, 25. 10. 2016. [M34] 

 

– „A szcenárió modell: a dinamikus mentális reprezentáció szerepe metaforikus frazémák 

interpretációjában“ [Сценарио модел: улога динамичне менталне репрезентације у 

интерпретацији метафоричких фразеологизама] на међународној научној 

конференцији A jelentésvizsgálat (új) horizontjai – Nemzetközi tudományos konferencia, 

Филозофски факултет у Новом Саду, 28. 10. 2015. [M34] 

 

– „Преференције гимназијалаца у вези са књижевним и мултимедијалним 

преводима“ на међународној научној конференцији Културе у преводу, Филолошки 

факултет, Универзитет у Београду, 04–06. 06. 2015. [M34] 

 

– „Анализа концептуалних метафора у немачким фразеологизмима са компонентом 

Brot“ на конференцији Језик, књижевност, значење, Ниш, 24–25. 04. 2015. [M34] 

 

– „Adolf Hitler és Charles de Gaulle a német ifjúsághoz szóló beszédeinek 

pragmalingvisztikai elemzése” [Прагмалингвистичка анализа Адолф Хитлеровог и 

Шарл де Головог говора немачкој омладини] на конференцији XXXII. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia (XXXII. National Scientific Students’ Associations 

Conference; XXXII. OTDK), Будимпешта, 08–10. 04. 2015. [M34] 

 

– „А halál fogalmával kapcsolatos eufemizmusok konceptualizációja a német és a magyar 

nyelvben“ („Концептуализација еуфемизама за смрт у мађарском и немачком 

језику“) на конференцији XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (XXXII. 

National Scientific Students’ Associations Conference; XXXII. OTDK), Будимпешта,  

08–10. 04. 2015. [M34] 

 

– „A módbeli segédigék  kontrasztív elemzése német-magyar viszonylatban“ 

[Контрастивна анализа модалних глагола у немачко-мађарском смеру] на 

конференцији XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (XXXI. National 

Scientific Students’ Associations Conference, XXXI. OTDK), Дебрецин, 03–05. 04. 2013. 

[M34] 

 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

– „Az integrált szemantikai szerep: Ágen-páciens“ [Интегрисана семантичка улога: 

Агенс-пацијенс] на конференцији URÁNOSZ: Philos-konferencia 2020, Ректорат 

Универзитета у Новом Саду, 26. 11. 2020. [M64] 

 

– „Bipoláris fogalmak képi-sematikus strukturájának szerepe a metaforikus 

jelentésalkotásban“ [Улога сликовно-схематске структуре биполарних појмова у 

стварању метафоричког значења] на конференцији Philos-konferencija 2019, 

Филозофски факултет у Новом Саду, 17. 06. 2019. [M64] 

 

– „Ellentétek szerkezete: A képi sémák szerepe az élettel és a hallállal kapcsolatos 

frazémák metaforikus jelentésalkotásában“ [Структура супротности: Улога сликовних 

схема у стварању метафоричког значења у фразеологизмима везаних за живот и 
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смрт] на 16. Војвођанској мађарској научној конференцији студената (16. VMTDK), 

Нови Сад, 25. 11. 2017. [M64] 

 

– „Ki vagy te nekem? A német, magyar és szerb rokonsági terminológia kognitív 

nyelvészeti megközelítésben“ [Ко си ми ти? Когнитивнолингвистички приступ 

немачкој, мађарској и српској родбинској терминологији] на 15. Војвођанској 

мађарској научној конференцији студената (15. VMTDK), Нови Сад, 19. 11. 2016. 

[M64] 
 

– „А FÉNY konceptualizációja a magyar és német frazémákban“ [Концептуализација 

СВЕТЛОСТИ у мађарским и немачким фразеологизмима] на 14. Војвођанској 

мађарској научној конференцији студената (14. VMTDK), Суботица, 13–15. 11. 

2015. [M64] 

 

– „А halál fogalmával kapcsolatos eufemizmusok konceptualizációja a német és a magyar 

nyelvben“ („Концептуализација еуфемизама за смрт у немачком и мађарском 

језику“) на 13. Војвођанској мађарској научној конференцији студената (13. 

VMTDK), Нови Сад, 21–23. 11. 2014. [M64]  

 

– „Adolf Hitler és Charles de Gaulle a német ifjúsághoz szóló beszédeinek 

pragmalingvisztikai elemzése” [Прагмалингвистичка анализа Адолф Хитлеровог и 

Шарл де Головог говора немачкој омладини] на 12. Војвођанској мађарској научној 

конференцији студената (12. VMTDK), Нови Сад, 15–17. 11. 2013. [M64] 

 

– „A módbeli segédigék kontrasztív elemzése német–magyar viszonylatban“ 

[Контрастивна анализа модалних глагола у немачко–мађарском смеру] на 11. 

Војвођанској мађарској научној конференцији студената (11. VMTDK) у Суботици, 

16–18. 11. 2012. [M64] 

 

 

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

 

– Papišta, Ž. (2022). Two Ways to Blend: The Hidden Complexities of Simplex Networks. 

Cognitive Semantics, 8(1), 21–48. doi: https://doi.org/10.1163/23526416-bja10023 [M23] 

 

– Papišta, Ž. (2022). Metonymie in der Gedichtübersetzung. Babel, 1–23.  

doi: https://doi.org/10.1075/babel.00263.pap (Објављено као Online-First Article) [M23] 

 

– Papišta, Ž. (2019). Dichotomous Structures: The Metaphors KNOWLEDGE IS LIGHT 

and IGNORANCE IS DARKNESS in English and Serbian. In: Gudurić, S. & Radić-

Bojanić, B. (eds.) (2019). Languages and Cultures in Time and Space VIII/1. Novi Sad: 

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 125–141. [M14] 

 

– Papišta, Ž. (2018). Der Tod hält reiche Ernte: Ein kognitiv-linguistischer Zugang zu 

deutschen und serbischen Phraseologismen mit der Komponente Tod/smrt. In: Milanović, 

Ž. & Paunović, Z. (eds.) (2018). The Fourth International Interdisciplinary Conference 

for Young Scholars in Social Sciences and Humanities CONTEXTS: Book of Proceedings. 

Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 39–53. [M14] 

 

– Papišta, Ž. (2018). Život u metaforama: Kognitivnolingvistički pristup analizi nemačkih 

i srpskih frazeologizama s komponentom Leben/život. In: Spǎriosu, L.–Ivanić, I. & 
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Petković, V. (eds.) (2018). Interkult 2017: Selected papers from the Third International 

Conference Interculturalism in Education. Volume 2. Novi Sad: Pedagogical Insitute of 

Vojvodina; Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 55–78. [M14] 

 

– Pápista, Zs. (2018). Feledésbe merült kutyák: A magyar kutya vezérszavú frazémák 

archaikus rétege kognitív nyelvészeti megközelítésben [Zaboravljeni psi: 

Kognitivnolingvistički pristup arhaičnom sloju mađarskih frazeologizama s komponentom 

kutya (ʻpasʼ)]. Tanulmányok, 2018(2), 133–150. [M52] 

 

– Pápista, Zs. (2017). A fény konceptualizációja a magyar és a német frazémákban 

[Konceptualizacija svetlosti u mađarskim i nemačkim frazeologizmima]. In: Koman, Zs.–

Nyéki, B. & Ternovácz, B. (eds.) (2017). Ingenia Hungarica III: Tanulmányok a III. 

Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. Budapest: ELTE Eötvös 

József Collegium, 167–192.  [M53] 

 

– Papišta, Ž. (2017). Srpski i mađarski prevodni ekvivalenti nemačkih modalnih glagola 

können i dürfen. In: Urkom, A. (ed.), 5th Conference for Young Slavists in Budapest. 

Budapest: Institute of Slavonic and Baltic Philology, 99–104. [M33] 

 

– Papišta, Ž. (2016). Brennende Gefühle: Die Strukturmetapher EMOTION IST FEUER 

in deutschen, serbischen und ungarischen Phraseologismen. Zbornik za jezike i 

književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 6, 193–211. [M52] 

 

– Pápista, Zs. (2016). A fordítás fordítása: A német fordítás hatása a magyar 

visszafordítások kommunikatív dinamizmusára [Prevod prevoda: Uticaj nemačkog 

prevoda na komunikativni dinamizam mađarskih povratnih prevoda]. Tanulmányok, 

2016(2), 25–50. [M52] 

 

– Papišta, Ž. (2016). Preferencije gimnazijalaca u vezi sa književnim i multimedijalnim 

prevodima. In: Vraneš, A. & Marković, Lj. (eds.) (2016). Translating cultures/ Kulture u 

prevodu. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 357–375. [M45] 

 

– Papišta, Ž. (2016). Srpski i mađarski prevodni ekvivalenti nemačkih modalnih glagola 

müssen i sollen. In: Urkom, A. (ed.) (2016). 4th Conference for Young Slavists in 

Budapest. Budapest: Institute of Slavonic and Baltic Philology, 75–81. [M33] 

 

– Pápista, Zs. (2015). Adolf Hitler és Charles de Gaulle német ifjúsághoz szóló 

beszédeinek pragmalingvisztikai elemzése [Pragmalingvistička analiza Adolf Hitlerovog i 

Šarl de Golovog govora nemačkoj omladini]. Philos, 1(1), 53–65. [M53] 

 

– Pápista, Zs. (2015). A fogalmi metaforák vizsgálata a kenyér összetevőt tartalmazó 

magyar és német frazémákban [Analiza pojmovnih metafora u mađarskim i nemačkim 

frazeologizmima s komponentom kenyér (ʻhlebʼ)]. „A mi tendenciáink” Szakkollégiumi 

tanulmányok, 3, 73–83. [M53] 

 

– Papišta, Ž. (2015). Uloga govornih činova u formiranju nacionalnog identiteta nemačke 

omladine u govorima Adolfa Hitlera i Šarla de Gola. In: Ratković, A.–Todorović, S.–

Milić, M. & Čavar, N. (ured.) (2015). Socijalne (de)konstrukcije identiteta: Zbornik 

radova sa I međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa "Karlovački dani 

slobodne misli". Sremski Karlovci: Centar za afirmaciju slobodne misli, 119–128. [M33] 
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– Pápista, Zs. (2015). A halál fogalmával kapcsolatos eufemizmusok konceptualizációja a 

német és a magyar nyelvben [Analiza eufemizama za smrt u nemačkom i mađarskom 

jeziku]. Tanulmányok, 2014(2), 109–124. [M52] 

 

 

9. Индекс компетентности:  
M14 x 3 (15) + M23 x 2 (8) + M52 x 5 (7,5) + M45 x 2 (3) + M53 x 3 (3) + M33 x 3 (3) + 

M34 x 14 (7) + M64 x 8 (4) = 50,5 

 

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

            текстови и др). 
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VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД: -      

 

VIII. ОСТАЛО 

2021 – Члан комисије Одсека за германистику за полагање пријемног испита 

на основним академским студијама 

2019 – Координатор-саветник за студијски програм Енглески језик и 

књижевност са другом страном филологијом (немачки) на основним 

академским студијама 

2017 – Координатор-саветник Одсека за германистику на основним 

академским студијама и дипломским академским студијама – мастер 

18–21. 11. 2021. Члан научног одбора на 20. Војвођанској мађарској научној 

конференцији студената (скраћени назив: 20. VMTDK), Технолошки 

факултет и Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

26–29. 11. 2020. Члан научног одбора на 19. Војвођанској мађарској научној 

конференцији студената (скраћени назив: 19. VMTDK), Технолошки 

факултет и Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

2016 – 2020. Учесник у реализацији припремне наставе за полагање пријемног 

испита на Одсеку за германистику, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

21–24. 11. 2019. Члан научног одбора на 18. Војвођанској мађарској научној 

конференцији студената (скраћени назив: 18. VMTDK), Технолошки 

факултет и Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

2019. Писац чланка „Ankunftspunkt und Ort der Hoffnung: Das Palais 

Grassalkovich kehrt zu seinen Wurzeln zurück“ у часопису An Bord: 

Unterwegs mit dem ifa-Entsendeprogramm, стр. 10–12 (у коауторству са 

Ивом Симурдић и Хајналком Буда) 

23–25. 11. 2018. Члан научног одбора на 17. Војвођанској мађарској научној 

конференцији студената (скраћени назив: 17. VMTDK), Технолошки 

факултет и Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду  

17.10. 2018. Држање презентације „Rund ums Bier: Ein Blick auf das Oktoberfest“ 

на манифестацији под називом Промоција немачких културних 

обичаја у организацији Националног савета немачке националне 

мањине и фондације Немачка фондација – Deutsche Stiftung, 

Суботица 

2016–2018. Учесник у реализацији штанда за немачки језик у оквиру програма 

„Улица европских језика“ који се организује поводом Европског дана 

језика на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 

(26.09.2016, 26.09.2017. и 26.09.2018. године) 

12–13. 05. 2018. Учесник у реализацији радионице „1, 2, 3 ... DEUTSCH! 

Интерактивне игре из области немачког језика, књижевности и 

културе“ на Међународном фестивалу науке и образовања, 

Универзитет у Новом Саду 
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15.11–01. 12. 2017. Ангажован за израду изложбеног материјала за потребе изложбе 

„Филозофски факултет у проширеној реалности“ поводом Дана 

Филозофског факултета у Новом Саду  

21–22. 09. 2017. Волонтерска помоћ током реализације Петог дијалога о политикама 

у образовању Кина – ЦИЕЗ и Четвртог састанка Конзорцијума 

институција високог образовања Кина – ЦИЕЗ, одржаних у Новом 

Саду 

13–14. 05. 2017. Учесник у реализацији радионице „1, 2, 3 ... DEUTSCH!“ на 

Међународном фестивалу науке и образовања, Универзитет у Новом 

Саду 

2016 – 2017. Координатор за студенте Одсека за германистику Филозофског 

факултета у Новом Саду на летњој академији „Sommerakademie 

Siebenbürgen“, Сибиу, Румунија (11–17.07.2016. и 16–22.07.2017. 

године) 

2016. Члан жирија у оквиру такмичења у писању новела „Gion-

Novellapályázat 2016“ 

24. 03. 2016. Организација радионице маркетиншког превођења са немачког на 

мађарски језик са насловом „Der Rezipient im Vordergrund: Übersetzen 

von Marketingtexten“ у оквиру Преводилачких дана на Филозофском 

факултету Универзитета у Новом Саду 

2015 – 2016. Учешће на пројекту „Превођење текстова Карла Маркуса Гауса о 

Дунаву“, који је део међународног пројекта На Дунаву. Књижевни 

пројекат, организованог у сарадњи Одсека за германистику 

Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду са Институтом 

за подунавско-швапску историју и културу у Тибингену (Немачка), 

школске 2015/2016. (Резултати су објављени на интернет страници 

пројекта www.danubylon.de) 

21–25. 10. 2015. Учешће на међународном позоришном фестивалу аматерских 

позоришта на немачком језику „Experiment Theater – Treffpunkt 

Kronstadt“, са студентском представом Goethe. Groteske in zwei 

Bildern, Брашов, Румунија 

05–06. 03. 2015. Учешће на радионици „Poetry Slam“ под руководством аустријског 

слемера Мариа Томића, организованој од стране Одсека за 

германистику на Филозофском факултету Универзитета у Новом 

Саду 

24. 05. 2014. Учешће на радионици „Превођење дечије књижевности“ на 

Филозофском факултету у Новом Саду 

2014. Превод (са мађарског на немачки) и нарација документарног филма 

„Waldneudorf: Budisava“, режија: Лајош Понго 

2012. Сарадња са Националним саветом мађарске националне мањине у 

организовању припрема за пријемне испите  

2012. Сарадња на документарном филму „A Tiszán, ahol a vizet ittuk“, 

режија: Ласло Тот 

19. 07–01. 08. 2010. Учешће на такмичењу „Internationale Deutscholympiade 2010“ у 

Хамбургу, Немачка  

 

 

 

 



 15 

2010. Друго место на републичком такмичењу из немачког језика, Београд, 

24.04.2010. године 

28. 11. 2009. Учешће на „Регионалној научној конференцији средњошколаца“ у 

Гимназији „Светозар Марковић“ у Суботици, секција: Биологија 

09. 05. 2009. Учешће на конференцији и такмичењу ученика истраживача „VII 

GENIUS“ у Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом Саду, секција: 

органска хемија 

06. 12. 2008. Учешће на регионалној научној конференцији средњошколаца 

„Војвођански TUDOK“ у Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом 

Саду, секција: психологија 

Чланства у културним и уметничким удружењима 

2007 – 2018.  члан литерарне секције КУД-а Петефи Шандор у Новом Саду 

2010 – 2017. члан немачке драмске секције Одсека за германистику на 

Филозофском факултету у Новом Саду 

2015 – 2016. члан литерарне секције Одсека за хунгарологију на Филозофском 

факултету у Новом Саду 

2001 – 2014. члан КУД-а Петефи Шандор у Будисави 

2009 – 2010. члан енглеске драмске секције Гимназије „Светозар Марковић“ у 

Новом Саду 

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

Кандидат Жолт Папишта завршио је основне академске студије Немачког језика и 

књижевности на Одсеку за германистику Филозофског факултета Универзитета у Новом 

Саду школске 2013/14. године са високом просечном оценом (9,72). Мастер академске 

студије Немачког језика и књижевности завршио је са највишом просечном оценом 

(10,00) већ наредне школске године. Школске 2015/2016. године уписао је докторске 

студије Језик и књижевност (модул Језик) у оквиру којих је положио све планом и 

програмом предвиђене испите, такође са високом просечном оценом (9,88). Изузетан 

успех кандидата како на основним и мастер академским студијама тако и на докторским 

студијама говори у прилог томе о колико квалитетном кандидату је реч, а његова учешћа 

на бројним националним и интернационалним конференцијама, семинарима и 

радионицама, као и велики број објављених стручних и научних радова – кандидат је 

објавио 18 радова на чак четири језика од 2015. до 2022. године (нпр.  „Two Ways to Blend: 

The Hidden Complexities of Simplex Networks.“ и „Metonymie in der Gedichtübersetzung.“ из 

категорије М23, „Der Tod hält reiche Ernte: Ein kognitiv-linguistischer Zugang zu deutschen 

und serbischen Phraseologismen mit der Komponente Tod/smrt.“ из категорије М14, 

„Brennende Gefühle: Die Strukturmetapher EMOTION IST FEUER in deutschen, serbischen 

und ungarischen Phraseologismen.“ и „A fordítás fordítása: A német fordítás hatása a magyar 

visszafordítások kommunikatív dinamizmusára“ [Prevod prevoda: Uticaj nemačkog prevoda na 

komunikativni dinamizam mađarskih povratnih prevoda] из категорије М52, „Српски и 

мађарски преводни еквиваленти немачких модалних глагола können и dürfen.“ и „Српски и 

мађарски преводни еквиваленти немачких модалних глагола müssen и sollen. “, оба рада из 

категорије М33) – те завидан број освојених награда и стипендија само потврђују 

наведено. Ваља нагласити да укупан индекс компетентности кандидата Папиште износи 

50,5. 

Као сарадник у настави (од октобра 2015. године), а потом као асистент (од октобра 2016, 
односно од октобра 2019. године) на Одсеку за германистику, Жолт Папишта показао је 
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спремност за перманентним усавршавањем и велику посвећеност и мотивисаност у раду 

са студентима. Студенти су то, евидентно, препознали, те га увек оцењују највишим 
оценама.  

Жолт Папишта је од 2021. године члан комисије за полагање пријемног испита на Одсеку 

за германистику, од 2017. године је координатор-саветник Одсека за германистику на 

основним академским и мастер академским студијама, а од 2019. координатор-саветник за 

студијски програм Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом 

(немачки) на основним академским студијама. Члан је Колегијума за високо образовање 

војвођанских Мађара и многих културних и уметничких удружења. 

 

 

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 основу увида у конкурсни материјал, Комисија закључује да кандидат Жолт Папишта 

у потпуности испуњава све Законом и Статутом прописане услове за избор у звање и на 

радно место лектора за ужу научну област Германистика:  

- завршио је мастер академске студије из одговарајуће области и с општим успехом 10,00 

и 

- показује способност за наставни рад на високошколској установи, што потврђују и 

високе оцене на студентској евалуацији. 

 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

Комисија предлаже Изборном већу Филозофског факултета у Новом Саду да 

кандидата  Жолта Папишту изабере у звање и на радно место лектора за ужу научну 

област Германистика. 

 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Нови Сад, 01. 06. 2022. 

 

............................................................................. 

Доц. др Сања Нинковић 

 

............................................................................. 

Доц. др Гордана Ристић 

 

.............................................................................. 

Доц. др Каталин Озер 

 

 

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

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције 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. 

 

 


