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Дана, 9. 6. 2022. 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 

КАНДИДАТ: 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

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

13. 5. 2022. именовало је Комисију у саставу: 

 

1. др Милан Ајџановић, ванредни проф. за ужу научну област Српски језик и 

лингвистика, председник Комисије 

2. др Наташа Киш, ванредни проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, 

члан Комисије 

3. др Страхиња Степанов, ванредни за ужу научну област Српски језик и лингвистика, 

члан Комисије 
 

Кандидат: мср Ана Крстић 
 

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

и претходном запослењу) 

 

– Ана (Милан) Крстић; 

– незапослена (истраживач-приправник на Филозофском факултету у Новом Саду (април 2019 

– април 2022); демонстратор на Филозофском факултету у Нишу (пролећни семестар 

2017/2018; јесењи семестар 2019/2020, пролећни семестар 2019/2020)). 

______________________________________________________________________ 

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

• Крстић, Ана (2017). Моциони суфикси у роману Нове Јелене Димитријевић, у: Зборник 

радова 10. научно-стручне конференције Студенти у cycpem науци, Универзитет у 

Бањој Луци, 632–646. 

• Крстић, Ана (2018). Категорија женског рода у српском као наследном језику са 

немачким као доминантним, у: Зборник радова с 11. научно-стручне конференције 

Студенти у cycpeт науци (ур. А. Вучковић, А. Савић, М. Галић), Универзитет у 

Бањој Луци, 91–105. 

• Крстић, Ана (2019). Домаћи задаци у настави српског језика и књижевности са 

психолошко-педагошким освртом, у: Društvene i humanističke studije, 7 (1), Filozofski 

fakultet u Tuzli, 215–230.  

• Крстић, Ана (2020). Конструкције са неексплицираним (имплицитним) обавезним 

детерминатором у српском језику, у: Зборник радова са скупа Наука и студенти – 

Студкон 3, у оквиру научног скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 7, 

Филозофски факултет у Нишу, 129–136. 

• Крстић, Ана (2020). Упоређивање категорије појединих именица средњег рода у српском 

језику као наследном и немачком језику као доминантном, у: Наука без граница 3, 

(ур. проф. др З. Арсић), свеска 2, 227–241. 

• Крстић, Ана (2020). Синхронизација анимираног фила Зоотрополис (Zootopia) са 

енглеског на српски језик, у: Језици и културе у времену и простору IX/2 (ур. проф. др 

С. Гудурић, проф. др Биљана Радић Бојанић), Филозофски факултет у Новом Саду – 



Педагошко друштво Војводине, 235–250. 

• Мишић Илић, Биљана, Крстић, Ана (2021). Деагентизација у изјавама Кризног штаба 

поводом пандемије вируса ковид-19 у Србији, Српски језик: студије српске и 

словенске, 26, 89–109. 

•  Крстић, Ана (2021). Питање когнитивних предности билингвизма. Philologia Mediana, 

13, 897–909. 

• Крстић, Ана (2021). О појму наслеђени језик кроз призму билингвизма, Годишњак за 

српски језик, 19, 91–94. 

_____________________________________________________________________________________ 

IV ОЦЕНА СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТХОДНИ ИЗБОРНИ 

ПЕРИОД (На једној страници куцаног текста) 

      Ана Крстић је уписала Основне академске  студије србистике на Филозофском факултету у 

Нишу, школске 2013/2014. године. Тај ниво студија завршила је у предвиђеном року, с просечном 

оценом 9,90, при чему је у току студија од стране матичног факултета у два наврата (2015/2016, 

2016/2017) награђена као најбољи студент на свом студијском програму.  

        Мастерске академске студије филологије, модул за српски језик, уписала је октобра 2017, 

такође на Филозофском факултету у Нишу, и завршила их у предвиђеном року, у октобру 2018, с 

просечном оценом 10,00, када је одбранила мастерски рад на тему Српски језик као наследни код 

деце Срба у земљама где је немачки службени.  

        Докторске академске студије филологије уписала је на Филозофском факултету у Нишу 

2018. године и на њима је положила све испите (укупно 15) с просечном оценом 9,93. Дана 12. 4. 

2022. на седници Универзитета у Нишу прихваћена јој је тема докторске дисертације под 

насловом Конгруенција билингвалних говорника српског језика као наслеђеног језика у немачкој 

говорној средини (под менторством доц. др Иване Митић). 

        Током мастерских академских студија на Филозофском у Нишу, у пролећном семестру 

школске 2017/2018. године, ангажована је као  демонстратор  из предмета Историја језика I (на 

Србистици) и Старословенски језик (на Русистици), као и у јесењем семестру 2019/2020. године 

на предмету Историја језика 2 (на Србистици) те у пролећном семестру 2019/2020. на 

предметима Старословенски језик (на Историји) и Старословенски језик 1 (на Русистици). 

      У периоду од априла 2019. до априла 2022. ангажована је као истраживач-приправник на 

Филозофском факултету у Новом Саду (по другом позиву Министарства просвете за укључивање 

младих истраживача у пројекте).  

     Од јануара до априла 2018. године била је део пројекта Онлајн учење српског језика као 

завичајног у организацији Филозофског факултета у Нишу и Академске српске асоцијације, прво 

као волонтер, а потом, од 2020. године, у Академској српској асоцијацији учествује хонорарно 

као предавач завичајног језика. 

     У оквиру Центра за когнитивне науке у Нишу у три наврата похађала је едукативне семинаре: 

СURRENT TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES II (април 2018), СURRENT TRENDS IN COGNITIVE 

SCIENCES III (мај 2019) те СURRENT TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES IV (децембар 2019). 

     Од 30. јула до 10. августа 2018. похађала је летњу школу генеративне лингвистике у Бањалуци 

(25
th
Central Eиropeaп Sumтer School in Generative Grammar). У периоду од 30. јуна до. 6. јула 

2019. учествовала је у интернационалној COIMBRA GROUP летњој школи под називом European 

Multilingualism, одржаној на Филозофском факултету у Сарајеву. Од 18. до 29. јануара 2021. 

учествовала је у петој зимској школи NYI (онлајн) на програму за лингвистику, когнитивна и 

културна истраживања. Од 25. до 29. октобра 2021, на Филозофском факултету у Новом Саду, 

имала је онлајн учешће на Другој интернационалној пролећној школи психолингвистике, 

неуролингвистике и клиничке лингвистике, чиме је стекла 3 ЕСПБ. У Центру за промоцију науке, 

у Нишу, 5. 3. 2020. похађала је семинар о рецензирању за истраживаче. 

     Била је један од лектора онлајн часописа Студентски дневни лист (2018–2021), а тренутно 

обавља посао хонорарног лектора у издаваштву Битије у Новом Саду. 



     Стипендиста је Фонда за младе таленте Републике Србије за школску 2016/2017. и школску 

2017/2018. годину, поводом Конкурса за стипендирање најбољих студената завршних година 

основних академских студија и најбољих студената завршних година мастер академских студија 

са високошколских установа чији је оснивач Република Србија. 

     Ана Крстић је учествовала на 15 научних скупова, у земљи и иностранству (Бањалука, Грац, 

Загреб, К. Митровица, Крагујевац, Ниш, Нови Сад, Тузла), националних и међународних, са 

рефератима из области морфологије, ономастике, дериватологије, дијалектологије, синтаксе, при 

чему неки за предмет имају и контрастивно проучавање језика. Осим тога, има још три 

прихваћена апстракта за излагање на предстојећим скуповима. 

    У досадашњем ангажовању, како у настави тако и у ваннаставним активностима које за циљ 

имају промоцију Факултета, Ана Крстић показала је преданост и одговорност, способност за 

самосталну истраживачку делатност, али и спремност за сарадњу и тимски рад. 

___________________________________________________________________________________ 

V ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА (На ½ 

странице куцаног текста) 

На основу увида у приложену документацију, Комисија констатује да кандидаткиња мср Ана 

Крстић испуњава све услове за избор у звање истраживача-сарадника за ужу научну област 

Српски језик и лингвистика, предвиђене правилницима (Правилник о поступку, начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. 

гласник РС”, бр. 24/2016, 21/2017, 38/2017); Правилник о поступку стицања истраживачких и 

научних звања на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, 13. 04. 2018. године): 

– студент је докторских академских студија филологије;  

– има пријављену тему докторске дисертације (Конгруенција билингвалних говорника 

српског језика као наслеђеног језика у немачкој говорној средини); 

– има веома високу просечну оцену на свим степенима студија (на основним 9,90; на 

мастерским 10,00; на докторским 9,93); 

– приљежно се бави научноистраживачким радом, о чему сведочи девет научних радова 

објављених у референтним научним часописима и зборницима у земљи и иностранству; 

– раније није била бирана у звање истраживач-сарадник. 

_____________________________________________________________________________________ 

VI ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ 

На основу свега наведеног Комисија предлаже Наставно-научном већу Филозофског 

факултета у Новом Саду да кандидаткињу Ану Крстић изабере у звање истраживача-

сарадника за ужу научну област Српски језик и лингвистика. 

Нови Сад, 9. 6. 2022.                             ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 

Др Mилан Ајџановић, ванр. проф. за ужу научну област 

Српски језик и лингвистика, председник Комисије 
 

 
 

Др Наташа Киш, ванр. проф. за ужу научну област Српски 

језик и лингвистика, члан Комисије 
 

 

 

Др Страхиња Степанов, доц. за ужу научну област Српски 

језик и лингвистика, члан Комисије 

 



 

 


