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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: Ивана Новаков 

Година рођења: 1988. 

ЈМБГ: 2710988805011 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Институту за 

онкологију Војводине 

 

Дипломирао-ла:                година: 2010.  факултет: Филозофски факултет, УНС 

Магистрирао-ла:               година: 2012   факултет: Филозофски факултет, УНС 

Докторирао-ла:                 година: 2017   факултет: Филозофски факултет, УНС 

Постојеће научно звање: / 

Научно звање које се тражи: научни сарадник 

Област науке у којој се тражи звање: друштвене науке 

Грана науке у којој се тражи звање: психологија 

Научна дисциплина у којој се тражи звање: клиничка психологија  

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични одбор за 

друштвене науке 

 

II  Датум избора-реизбора у научно звање: 

 Научни сарадник:- 

 Виши научни сарадник:- 

Кандидат се први пут бира у званје научног сарадника. 

 

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 =   1  5 4,16   

     М15 = 

     М16 = 

     М17 = 

     М18 = 
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2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 

 

       број         вредност    укупно 

     М21 = 

     М22 = 

     М23 =  2  4    6,66 

     М24 =  2  4             7,33 

     М25 = 

     М26 = 

     М27 = 

     М28 = 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 

број         вредност    укупно 

М31 = 

     М32 = 

     М33 =  1  1     1 

     М34 =  7  0.5           3,5 

     М35 = 

     М36 = 

4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и 

критичка издања грађе, библиографске публикације (М40): 

 

       број         вредност    укупно 

     М41 = 

     М42 = 

     М43 = 

     М44 = 

     М45 = 

     М46 = 

     М47 = 

     М48 = 

     М49 = 

 

5.  Часописи националног значаја (М50): 

 

број         вредност    укупно 

      М51 =  1  3    3 

      М52 =  1       1,5    1,25 

      М53 = 

      М54 = 

      М55 = 

      М56 = 
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6. Зборници скупова националног значаја (М60): 

 

број         вредност    укупно 

      М61 = 

      М62 = 

      М63 = 

      М64 =  19  0,2 3,62 

      М65 = 

      М66 = 

 

7. Магистарске и докторске тезе (М70): 

број         вредност    укупно 

      М71 =  1  6    6 

      М72 = 

 

8. Техничка и развојна решења (М80) 

број         вредност    укупно 

      М81 = 

      М82 = 

      М83 = 

      М84 = 

      М85 = 

      М86 = 

 

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

број         вредност    укупно 

      М91 = 

      М92 = 

      М93 = 

 

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) 

 

Кандидаткиња је стручни рецензент часописа Института за онкологију 

Војводине - Archive of Oncology. Члан је Сенолошког удружења Србије (Serbian 

Senologic Society). 
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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) 

 

Као део курикулума докторских студија или као гост предавач др Ивана 

Новаков је ангажована као предавач на Филозофском факултету у Новом Саду, 

на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, на Факултету за 

медије и комуникације (ФМК) у организацији Лабораторије за психолошка 

истраживања у Београду. Као предавач по позиву учествовала је и на трећем 

семинару „У фокусу“ на тему „Лимфедем и липедем“ у организацији Друштва 

за борбу против рака, одржаном у Сомбору, 2019. године. 

 

 

 

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) 

 

Кандидаткиња је носилац наставка прошлогодишњег пројекта под називом 

„РизикО 2019“ насталог као продукт сарадње Института за онкологију 

Војводине, Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад и Градске управе 

за здравство града Новог Сада. 
 

 

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) 

 

 

Научна продукција кандидаткиње заступљена је са 4 хетероцитата у научним 

часописима књигама и мастер и докторским тезама. 

Научну продукцију чине: докторска дисертација (М71), поглавље у 

међународном тематском зборнику (М14), по два рада у међународним 

часописима категорија М23 и М24. По један рад у националним часописима 
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категорија М51 и М52, један рад на међународном скупу штампан у целости 

(М33) и седам штампаних у изводу (М34), 3 рада на националном скупу 

штампаних у целини (М63) и 19 саопштења штампаних у изводу (М64). На тај 

начин. Ефективан број бодова који заслужује наведена продукција је 41, 3, а 

коригован на основу броја коаутора је 37,78.  

Кандидаткиња је била први или једини аутор у три рада у часописима и у 24 

усмена саопштења на међународним и националним скуповима. 

 

V    Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем: 

 

 

На основу анализе квантитативних и квалитативних показатеља научног рада 

др Иване Новаков, комисија је закључила да кандидаткиња задовољава све 

услове за избор у звање научног сарадника.  

Као млади научник-практичар постигла је низ квалитативних достигнућа: 

учетвовала на међународним конференцијама, руководилац је пројекта, 

рецензент часописа, гост предавач на факултетима Универзитета у Новом Саду 

и Београду, коаутор је, а још чешће аутор у признатим домаћим и 

међународним часописима и једном међународном тематском зборнику.  

У погледу квантитативних услова њена продукција превазилази, више него два 

пута, неопходне услове за избор у звање научног сарадника. Поред одбрањене 

докторске дисертације (6 бодова), аутор је и коаутор радова који припадају свим 

траженим категоријама. Од потребних 10 бодова према првом критеријуму, она 

има преко 29, а задовољава и други критеријум где је неопходно да има 6 бодова 

из међународно признатих часописа.  

На основу свега изнесеног комисија предлаже да др Ивана Новаков буде 

изабрана у звање научног сарадника. 

 

 

 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                    

 

                                                                                        Проф. Др Зденка Нововић 
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МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА 

 

 

За природно-математичке и медицинске струке 

 

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  

М10+М20+М31+М32+М33 

М41+М42 ≥ 

 

10 
 

М11+М12+М21+М22 

М23+М24 ≥ 

 

5 
 

   

Виши научни сарадник Укупно 48  

М10+М20+М31+М32+М33 

М41+М42+М51 ≥ 

 

40 
 

М11+М12+М21+М22 
М23+М24+М31+М32+М41+М42 ≥ 

 

28 
 

   

Научни саветник Укупно 65  
М10+М20+М31+М32+М33 

М41+М42+М51 ≥ 50  

М11+М12+М21+М22 
М23+М24+М31+М32≥ 35  

   

 

За избор у научног саветника је потребно да је публикован један рад категорија М41-

45 М51-52 на српском језику или језицима националних мањина. 
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За техничко-технолошке и биотехничке 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  

М10+М20+М31+М32+М33 

М41+М42+М51 ≥ 

 

9 
 

 

М21+М22+М23+М24 ≥ 

 

4 
 

   

Виши научни сарадник Укупно 48  

М10+М20+М31+М32+М33 

М41+М42+М51+М80+М90 ≥ 

 

38 
 

 
М21+М22+М23+М24+М31+М32 ≥ 

 

15 
 

   

Научни саветник Укупно 70  
М10+М20+М31+М32+М33 
М41+М42+М51+М80+М90 ≥ 54  

М21+М22+М23+М24+М31+М32≥ 26  

   

 

За избор у научног саветника је потребно да је публикован један рад категорија М41-

45 М51-52 на српском језику или језицима националних мањина. 
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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  
М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52 ≥ 

 

10 
 

 
М11+М12+М21+М22+М23+М24 

+М41+М42+М43+М51+М52 ≥ 

 

7 
 

   

Виши научни сарадник Укупно 48  
М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52 ≥ 

 

38 
 

 

М10+М20+М41+М42+М51 ≥ 

 

28 
 

   

Научни саветник Укупно 70  
М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52 +М53+М54+М55≥ 
54  

М10+М20+М31+М32+М41+М42+М51 

≥ 40  

   

 

Напомена: Бодови из категорија М15, М16, М46 и М47, које су имплицитно 

присутне тамо где се наводе М10 и М40, могу чинити максимално 50% одговарајућег 

бодовног услова и то само у случају истраживача на научно-лексиографским и 

научно-лингвогеографским пројектима. 

 

 

 

 

 

 


