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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

I   Општи подаци о кандидату 

Име и презиме: Снежана Милојевић 

Година рођења: 12. 09. 1969. 

ЈМБГ: 1209969738538 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: \ 

 

Дипломирао-ла:        година:  1997.      факултет: Филозофски факултет, 

Универзитет у Нишу 

Магистрирао-ла:       година: 2013.       факултет: Филозофски факултет, 

Универзитет у Нишу. 

Докторирао-ла:         година:   2020.     факултет:  Филозофски факултет, 

Универзитет у Нишу 

Постојеће научно звање: \ 

Научно звање које се тражи: научни сарадник 

Област науке у којој се тражи звање: друштвене и хуманистичке науке 

Грана науке у којој се тражи звање: филолошке науке 

Научна дисциплина у којој се тражи звање: српска књижевност  

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични научни 

одбор за језик и књижевност 

 

II  Датум избора-реизбора у научно звање: 

 Научни сарадник: 

 Виши научни сарадник: 

 

 

 

 

III  Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника): 

 

 

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10): 

 

       број         вредност    укупно 

 

М11 = 

     М12 = 

     М13 = 

     М14 =               11               5                   55 
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     М15 = 

     М16 = 

     М17 = 

     М18 = 

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја, научна 

критика, уређење часписа (М20): 

 

       број         вредност    укупно 

     М21 = 

     М22 = 

     М23 =                2                 4                8 

     М24 =                4                 4                16 

     М25 = 

     М26 = 

     М27 = 

     М28а = 

     М28б= 

     М29а= 

     М29б= 

     М29в= 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 

број         вредност    укупно 

М31 = 

     М32 = 

     М33 =               8                 1                   8 

     М34 = 

     М35 = 

     М36 = 

 

4. Монографије националног значаја  (М40): 

 

       број         вредност    укупно 

     М41 = 

     М42 =               3                   7               21 

     М43 =     

     М44 =                2                   3                6 

     М45 = 

     М46 = 

     М47 = 

     М48 = 

     М49 = 

 

5.  Радови у часописи националног значаја (М50): 

 

број         вредност    укупно 
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      М51 =             9                   3               27 

      М52 =             6                 1,5                9 

      М53 =             5                   1                 5 

      М54 = 

      М55 = 

      М56 = 

      М57= 

 

6. Предвања по позиву на скуповим националног значаја (М60): 

 

број         вредност    укупно 

      М61 = 

      М62 = 

      М63 = 

      М64 = 

      М65 = 

      М66 = 

      М67= 

      М68= 

      М69= 

 

7. Одбрањена докторска дисертација (М70): 

број         вредност    укупно 

      М71 =              1                   6                 6 

      М72 = 

 

8. Техничка и развојна решења (М80) 

број         вредност    укупно 

      М81 = 

      М82 = 

      М83 = 

      М84 = 

      М85 = 

 

9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90): 

број         вредност    укупно 

      М91 = 

      М92 = 

      М93 = 

      М94= 

      М95= 

      М96= 

      М97= 

      М98= 

      М99= 

 



 4 

IV  Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника): 

 

1. Показатељи успеха у научном раду: 

(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних 

институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и 

друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних 

конференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у 

уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних 

радова и пројеката). 

 

Снежана Милојевић ангажована је као рецензент у часопису Philologia 

Mediana (M 51) 

 

 

2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова: 

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, 

магистарских и докторских радова, руковођење специјалистичким радовима; 

педагошки рад; међународна сарадња; организација научних скупова). 

 

3. Организација научног рада: 

(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, 

патенти, иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и 

стручним друштвима; значајне активности у комисијама и телима 

Министарства за науку и технолошки развој и телима других министарстава 

везаних за научну делатност; руковођење научним институтцијама. 

 

 

4. Квалитет научних резултата: 

(Утицајност;  параметри квалитета часописа и позитивна цитираност 

кандидатових радова; ефективни број радова и број радова нормиран на 

основу броја коаутора;  степен самосталности и степен учешћа у реализацији 

радова у научним центрима у земљи и инхостранству;  допринос кандидата 

реализацији коауторских радова;  значај радова) 

 

О квалитету научне продукције Снежане Милојевић говоре пре свега 

публикације у којима су њени радови објављени, међу којима се налазе и 

највише рангирани часописи у земљи и иностранству. Такође, специфичан спој, 

укрштање њених интересовања за српску средњовековну књижевност, за 

православну теологију, као и за модерне писце попут Иве Андрића, упућује на 

то да је реч о истраживачу који има предност да интертекстуално сагледава 

хронолошки удаљене текстове те да кроз тумачење књижевности доноси 

закључке који различитим увидима у чворне тачке променљиве али и 

непроменљиве људске природе превазилазе домете науке о књижевности и 

задиру у област антропологије и културне историје. 
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V    Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем: 

 

 

 

Да се ради о изграђеном, научно профилисаном и самосталном 

истраживачу, говори пре свега чињеница да је др Снежана Милојевић објавила 

три монографске студије од којих је једна имала чак два издања. Редовни је, 

вишеструки сарадник Славистичког универзитета у Грацу и ангажована на 

њиховим пројектима о Иви Андрићу и Бранку Ћопићу. Учествовала је на 

значајним домаћим и међународним скуповима, а њени радови објављени су у 

бројним угледним домаћим и међународним часописима и тематским 

зборницима. 

 

Како је назначено у Извештају, и према квалитативним тако и према 

квантитативним показатељима, Снежана Милојевић испунила је и вишеструко 

премашила  све прописане услове за добијање звања научни сарадник. Њени 

научни радови о старој и модерној српској књижевности представљају 

оригиналан допринос проучавању српске књижевности, али и православне 

теологије као и културне историје. Комисија предлаже са задовољством да се 

овај извештај усвоји. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

_________________________ 

 

др Горана Раичевић, ред. проф.,    

Филозофски факултет у Новом 

Саду 
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МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА 

 

За друштвене и хуманистичке науке 

 

Диференцијални услов 

Од првог избора у претходно 

звање до избора у звање 

Потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, 

који треба да припадају следећим категоријама: 

 

 Неопходно 

XX= 
Остварено 

Научни сарадник Укупно 16  

Обавезни (1) М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52  

 

10 
 

Обавезни (2)  
М11+М12+М13+М14+М21+М22+М23+М24 

+М31+М41+М42+3+М51 

 

7 
 

   

Виши научни сарадник Укупно 50  

Обавезни (1) М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52+М53+М54+М61 

 

40 
 

Обавезни (2)*  

М11+М12+М13+м14+М21+М22+М23+М24+М31 
+М41+М42 

 

30 
 

   

Научни саветник Укупно 70  

Обавезни (1) М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52 +М53+М54+М61 
54  

Обавезни (2)* М11+М12+М13+М14+М21+М22+М23+М24+М31+ 
М41+М42 40  

   

 

*Напомена: За избор у научно звање виши научни сарадник и научни саветник, у 

групацији обавезни 2, кандидат мора да оставри захтевани број поена из три групе 

резултата. 

 

 

 

 

 


