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ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 

КАНДИДАТ: др Марија Докић 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду на седници одржаној електронским 

путем у периоду од 07.05. до 10.05.2021. године именовало је Комисију у саставу: 

 

1. др Дамир Смиљанић, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски 

факултет у Новом Саду, председник Комисије, 

2. др Бојана Стојановић Пантовић, редовни професор за ужу научну област Српска и 

јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет у Новом Саду, 

члан Комисије. 

3. др Горана Раичевић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске 

књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет у Новом Саду, члан Комисије. 

 

Кандидат: др Марија Докић 

 

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ (Име и презиме кандидата, подаци о садашњем 

и претходном запослењу) 

 

1. Име и презиме: Марија (Светислав) Докић 

2. Датум и место рођења: 31.10.1990, Шабац 

3. Звање: Доктор друштвено-хуманистичких наука (српска књижевност и филозофија) 

4. Садашње запослење: Истраживач приправник од 2018. године; ангажована на пројекту Језици 

и културе у времену и простору (број пројекта: 178002) 

5. Година уписа и завршетка основних студија:  

5.1. Српски језик и књижевност: 2009–2013.  

5.2. Филозофија: 2010–2015. 

6. Студијска група, факултет и универзитет:  

6.1. Српски језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду  

6.2. Филозофија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 



7. Успех на студијама:  

7.1. Српски језик и књижевност: 9,21  

7.2. Филозофија: 7,45 

8. Година уписа и завршетка мастерских академских студија:  

8.1. Компаративна књижевност са теоријом књижевности: 2013–2015.  

8.2. Филозофија: 2015–2017. 

9. Студијска група, факултет, универзитет и успех на мастерским академским студијама:  

9.1. Компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Универзитет у 

Новом Саду, успех: 9,25  

9.2. Филозофија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, успех: 9,57 

10. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија и назив 

докторских студија:  

10.1. Упис: 2016, завршетак: 2021, 9,75, Интердисциплинарне докторске студије у пољу 

друштвено-хуманистичких наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду  

10.2. Упис: 2020, Докторске академске студије „Историја и филозофија природних наука и 

технологије“, Универзитет у Београду 

11. Година усвајања пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације:  

11.1. 2019, Естетицизам Лазе Костића 

11.2. Кандидаткиња није приложила потврду да је пријавила тему докторске дисертације на 

Докторским академским студијама „Историја и филозофија природних наука и технологије“ на 

Универзитету у Београду.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

III ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА (Навести радове кандидата) 

 

М14 

1. Марија Докић (2019), Шилерово разумевање културе, Језици и културе у времену и простору 

VIII/2, Филозофски факултет у Новом Саду, ISBN 978-86-6065-543 (ФФ), COBISS.SR-ID 

331205639, UDK 7.01: Schiller F, стр. 359–368. 

2. Марија Докић (2020), Уметност као огледало идеје, Језици и културе у времену и простору 9, 

Филозофски факултет у Новом Саду (ISBN није наведен), UDK 111.852 PLATON, стр. 87–97. 

 



М34 

1. Марија Докић (2018), Анализа дискурса као место сусрета лингвистике текста и филозофије 

обичног језика, Језици и културе у времену и простору 8. Сажеци, 17. новембар 2018, Филозофски 

факултет у Новом Саду, ISBN 978-86-6065-480-1, стр. 29.  

2. Марија Докић (2019), Платонова естетика, Језици и културе у времену и простору 9. Сажеци. 16. 

новембар 2019, Филозофски факултет у Новом Саду, ISBN 978-86-6065-553-2, стр. 22–23. 

 

М44 

1. Jelena Dokić (2021), The Riddle as a Thought-Induced Fate of Pavić and Nietzsche, Where Our 

Languages and Cultures Meet and Mix: A View from Serbia (Selected Papers from the Research Project 

Languages and Cultures in Time and Space (2011–2019): Electronic Edition), editors: Snežana Gudurić 

and Tvrtko Prćić, Faculty of Philosophy Novi Sad, ISBN 978-86-6065-640-9, COBISS.SR-ID 33991177, 

p. 53–64. 

 

M45 

1. Јелена Докић (2020), (Бе)смртна судбина полубога, Doomsday Смрт, ФИЛУМ Крагујевац, ISBN 

978-86-80796-67-3, 821.14'02-13.09 Homeros, стр. 225–237. 

 

М51  

1. Марија Докић (2019), Загонетка као мисаона судбина Павића и Ничеа, Славистика. Књ. XXIII, 

св. 1, Славистичко друштво Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ISSN 1450-

5061, COBISS.SR-ID 130380039, https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.1.22, стр. 284–294. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IV ОЦЕНА СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТХОДНИ ИЗБОРНИ 

ПЕРИОД (На једној страници куцаног текста) 

 

Кандидаткиња др Марија Докић уписала је 2016. године Интердисциплинарне докторске студије у 

пољу друштвено-хуманистичких наука на Филозофском факултету у Новом Саду и завршила их 

2021. године одбраном докторске дисертације Естетицизам Лазе Костића. Од 2018. године 

ангажована је као истраживач-приправник на пројекту Језици и културе у времену и простору 

(број пројекта: 178002). 2020. године кандидаткиња је уписала Докторске академске студије 

„Историја и филозофија природних наука и технологије“ на Универзитету у Београду. Што се тиче 

научне продукције, колегиница Докић је у периоду између 2019. и 2021. године објавила пет 

научних радова: два рада у зборницима из категорије М 14 (Језици и културе у времену и простору 

8 и 9), по један рад у зборницима из категорије М44 и М45 и часопису из категорије М 51 

(Славистика XXIII/1). Учествовала је на међународним научним скуповима (учешће на скуповима 

из 2018. и 2019. године документовано је двама саопштењима штампаним у изводу (М34), а 

учешће на скупу слависта Србије из 2019. године потврдом организатора скупа). На основу тема 

радова може се закључити да се кандидаткиња у претходном периоду бавила пре свега 

филозофски оријентисаним истраживањем језички и културно релевантних тема код светских и 

домаћих аутора (Фридрих Шилер, Фридрих Ниче, Милорад Павић), чиме је потврдила 

оријентацију што ју је следила током својих основних и мастерских студија Компаративне 

књижевности и Филозофије. Упис на Докторске академске студије „Историја и филозофија 

природних наука и технологије“ на Универзитету у Београду још једном потврђује разноврсност 

њених истраживачких интереса. 



___________________________________________________________________________________ 

V ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА (На ½ 

странице куцаног текста) 

 

Према члану 8. Правилника о стицању истраживачких и научних знања кандидат испуњава 

услове за избор у звање истраживача-сарадника уколико је уписан на докторске студије, има 

пријављену тему докторске дисертације, затим уколико је претходне степене студија завршио 

најмање с просечном оценом осам (8,00), бави се научноистраживачким радом и има барем један 

објављен рецензиран научни рад, а да уједно није раније био биран у звање истраживач-сарадник. 

У приложеном материјалу кандидаткиња др Марија Докић није навела да ли је пријавила тему 

докторске дисертације на Докторским студијама на београдском Универзитету. С обзиром да је 

пријава докторске дисертације један од главних услова за стицање звања истраживача-сарадника, 

кандидаткиња не испуњава у потпуности услове за избор у ово истраживачко звање. 

_____________________________________________________________________________________ 

VI ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је кандидаткиња др Марија Докић само навела да је уписана на 

Докторске академске студије „Историја и филозофија природних наука и технологије“ на 

Универзитету у Београду, а да није приложила потврду да је пријавила тему докторске дисертације 

у оквиру тих студија, чланови Комисије сматрају да је њена пријава непотпуна и да тиме не 

испуњава услове за избор у звање истраживач-сарадник, те прослеђују овај предлог одлуке 

Наставно-научном већу на даље усвајање.  

 

 
 

 

       ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

____________________________________________ 

    др Дамир Смиљанић, председник Комисије 

 

____________________________________________ 

    др Бојана Стојановић Пантовић, члан Комисије 

 

____________________________________________ 

    др Горана Раичевић, члан Комисије 

 


