
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                                
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Дана 25. 12. 2019. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 
КАНДИДАТ: СТЕФАНИ ШОВАНЕЦ 

 
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 
Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду на седници одржаној дана 
6. 12. 2019. именовало је Комисију у саставу: 
 
1. др Владимир Баровић, ванредни професор за ужу научну област Новинарство (датум 
избора: 25. 03. 2016), председник комисије 
2. др Смиљана Милинков, доцент за ужу научну област Новинарство (датум избора: 10. 
2. 2017), члан 
3. др Јелена Клеут (датум избора: 1. 11. 2015), доцент за ужу научну област 
Комуникологија, члан 
 
Кандидат: 
Мср Стефани Шованец, истраживач-приправник 

 
II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
1. Име, име једног родитеља и презиме: Стефани (Свемир) Шованец 

 
2. Звање: мастер комуниколог 

 
3. Датум и место рођења: 3. 3. 1991. године, Вршац, Србија 

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

приправник на Филозофском факултету у Новом Саду 
 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2010-2014. 
 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Журналистика, Филозофски факултет, 
Универзитет у Новом Саду 

 
7. Успех на студијама: 9,29 

 
8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 
Основне студије: 
Комуникологија 1 – 10 
Комуникологија 2 – 10 
Новинарска етика – 10 
Анализа медијског дискурса – 9 
Медијско право – 9 
Менаџмент медија  – 10 
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Мастер студије: 
Историја пропаганде  – 10 
Теорије комуницирања – 10 
Критичка анализа медијског дискурса  –  8 

 
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: 2014-2015. 

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

студијама мастер или на магистарским студијама: Комуникологија, Филозофски 
факултет, Универзитет у Новом Саду, просечна оцена 9,50 
 

12. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације  
 
Пријаву дисертације под називом Антифашистичка пропаганда у дневном 
листу "Дан" од 1935. до 1941. године прихватио је Сенат Универзитета у Новом 
Саду на седници 25. 4. 2019. годинe. 

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

и назив докторских студија:  
Година уписа 2015. 
Година студија III 
Просечна оцена 9,92 
Назив докторских студија Интердисциплинарне докторске студије у области 
друштвено хуманистичких наука (Универзитет у Новом Саду, Филозофски 
факултет) 
 

14. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: / 
 

15. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће 
 
Енглески језик: чита, пише, говори – одлично 
Шпански jeзик: чита, пише, говори – добро 
Италијански језик: чита, пише, говори – задовољавајуће 
 

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

 17. Награде и признања: 
• Похвала за најбољи телевизијски прилог у академској 2013/2014 (Филозофски 
факултет, Нови Сад), 2014; 
• Прва награда за телевизијски прилог "Трагом културе", међународни фестивал On 
the Record, 2013; 
• Похвала за најбољи чланак за интернетско новинарство у академској 2012-2013 
(Филозофски факултет, Нови Сад), 2013; 
• Похвала за најбоље написан чланак у академској 2011/2012 (Филозофски факултет, 
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Нови Сад), 2012. 
 

18. Додатна едукација 
 

Курс: Дигитални маркетинг, организација Нетокрација (2018) 
Курс: 2018 Дигитални маркетинг, Курсеви Онлајн, Иван Билди и Исток Павловић 

(2018) 
Курс: Избор и имплементација образовне технологије, Филозофски факултет, Нови 

Сад (2018) 
Курс Лични брендинг, ауторка: Снежана Марковић (2019) 
Обука: Жене у ИТ сектору, Copywriting and storytelling, организација Бизниснова (2019) 
Open World Program, The Open World Lidership Center, Вашингтон, март 2019 

 
 
III. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА КАНДИДАТА (Навести 

радове кандидата) 
 
Шованец, С. (2016). Представљање успеха у серијама Лисице и Секс и град. ЦМ – 
Часопис за управљање комуницирањем, 35(2015): 33-58. doi: 10.5937/comman10-9710 

М52=1,5 
 

Шованец, С. (2016). Предизборна кампања на друштвеној мрежи Фејсбук – избори 2016. 
године. У Д. Пралица, Н. Шинковић (ур.), Дигиталне медијске технологије и друштвено-
образовне промене 6. (стр. 300-308). Нови Сад: Филозофски факултет. УДК 
342.849.2:004.738.5(497.11)"2016"  M14=5 
 
Клеут, Ј., Шованец, С. (2017). Дискурси о публикама у култури конвергенције. У. Д. 
Пралица и Н. Шинковић (ур.), Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне 
промене 7 (стр. 105-116). Нови Сад: Филозофски факултет. УДК 316.774.4:004.738.5. 

M14=5  
 
Шованец, С. (2017). Антисемитизам у штампи Краљевине Југославије уочи Другог 
светског рата. У Д. Валић Недељковић, Д. Грухоњић (ур.), Популизам, избегличка криза, 
религија, медији (стр. 122-134). Нови Сад: Филозофски факултет. M45=1,5 
 
Шованец, С. (2017). Пропаганда садржана у библијским књигама. Војно дело 69(7): 511-
521. doi: 10.5937/vojdelo1707511S                                                                              М51=3 
 
Баровић, В., Шованец С. (2018). Писање међуратног листа ”Савремени Нови Сад” о 
штампи, новинарима и струковном новинарском удружењу. Култура полиса, 15(36): 229-
244. УДК 94(497.113):316.774                                                                                    M51=3 
 
Јањић, С., Шованец, С. (2018). Најава рата на насловним странама српских таблоида. CM: 
Communication and Media, 13(43): 49-68. doi:10.5937/comman13-14543.                    M51=3 
 
IV. ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА  

 
На основу приложених података, комисија закључује да Стефани Шованец у потпуности 
испуњава услове за избор у звање истраживача-сарадника. 
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Кандидаткиња Стефани Шованец је основне академске студије журналистике завршила у 
року од четири године (2010-2014), како је планом и програмом то предвиђено. При томе 
је имала веома висок просек оцена (9,29), као и веома висок просек оцена из предмета 
релевантних за избор у звање. Maстер академске студије Комуникологије је завршила са 
просеком 9,50 и тренутно је уписана на трећу годину Интердисциплинарних докторских 
студијa у области друштвено хуманистичких наука које се изводе на Филозофском 
факултету у Новом Саду. Просечна оцена на докторским студијама је 9,92. 
 
Кандидаткиња Стефани Шованец је пријавила докторску дисертацију под називом  
Антифашистичка пропаганда у дневном листу "Дан" од 1935. до 1941. године 
 
Кандидаткиња је до сада објавила седам научних радова: два у међународним зборницима 
категорије М 14, три рада у водећим домаћим часописима (М51), један рад у часопису 
категорије М52, и један рад у домаћем зборнику категорије М 45. Остварила је укупан 
индекс компетентности од 22 бода, чиме се недвосмислено потврђује склоност 
кандидаткиње ка научноистраживачком раду. 
 
Стефани Шованец је добитница неколико студентских признања: похвалe за најбољи 
телевизијски прилог у академској 2013-2014 години (Филозофски факултет, Нови Сад, 
2014); првe наградe за телевизијски прилог "Трагом културе" (Mеђународни фестивал 
студентских кратких телевизијских и радијских форми On the Record, 2013), 
похвалe за најбољи чланак за интернетско новинарство у академској 2012-2013 години 
(Филозофски факултет, Нови Сад, 2013),  похвалe за најбоље написан чланак у академској 
2011-2012 години (Филозофски факултет, Нови Сад, 2012). 
 
Током докторских студија, кандидаткиња је учествовала у два научно-стручна пројекта у 
организацији Балканске мреже за истраживачко новинарство ("Испод радара: мониторинг 
имплементације пројектног финансирања медија, јануар 2016 – новембар 2016), 
"Извештавање медија о судском поступку у вези са криминалом и корпуцијом", април 
2017 – децембар 2017) и оквиру њих бавила се анализом медијских садржаја. Од 2018. 
године ангажована је као волонтер (маркетинг менаџер) у психолошком центру "Advice". 
Од јула 2018. године запослена је као истраживач-приправник на Филозофском факултету 
у Новом Саду, при пројекту "Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне 
промене" који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
 
  
V. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА (На ½ 

странице куцаног текста) 
 

 
Према Правилнику о поступку стицања истраживачких и научних звања на Филозофском 
Факултету у Новом Саду, а на основу увида у документацију, као и на основу праћења 
досадашњег ангажовања кандидаткиње, Комисија сматра да кандидаткиња Стефани 
Шованец испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање истраживача-
сарадника. 
 
VI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ  

 

4 
 



 5 
На основу анализе досадашњег рада кандидаткиње, Комисија предлаже Наставно-научном 
већу Филозофског факултета у Новом Саду да кандидаткињу Стефани Шованец изабере у 
звање истраживача-сарадника за ужу научну област Комуникологија. 
 
                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 

1. др Владимир Баровић, ванредни професор  
 
 
 
2. др Смиљана Милинков, доцент 
 
 
 
3. др Јелена Клеут, доцент  
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