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Назив факултета који подноси захтев: Филозофски факултет у Новом Саду 

 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

I   Општи подаци о кандидату 

 

Име и презиме: Јована Марчета 

JMBG: 0909980805083 

Година рођења: 1980. 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

Дипломирала:  година: 2004.  факултет: Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

Магистрирала:  година: 2010.  факултет: Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

Докторирала:  година: 2016.  факултет: Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

Постојеће научно звање: Ово је прво научно звање у које се кандидаткиња 

бира. Тренутно је у звању истраживача-сарадника. 

Научно звање које се тражи: Научни сарадник 

Област науке у којој се тражи звање: Хуманистичке науке 

Грана науке у којој се тражи звање: Филолошке науке 

Научна дисциплина у којој се тражи звање: Романистика 

Назив матичног научног 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 = 

     М15 = 



 2 

     М16 = 

     М17 = 

     М18 = 

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

 

       број         вредност    укупно 

     М21 = 

     М22 = 

     М23 = 

     М24 =  2     4                  8 

     М25 = 

     М26 = 

     М27 = 

     М28 = 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 

број         вредност    укупно 

М31 = 

     М32 = 

     М33 =             1              1                  1 

     М34 =             3              0,5               1,5 

     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 =             1               3                 3 

     М45 = 

     М46 = 

     М47 = 

     М48 = 

     М49 = 

 

5.  Часописи националног значаја (М50): 

 

број         вредност    укупно 

      М51 =             1              3                  3 

      М52 =             4              1,5               6 

      М53 =             1              1                  1 

      М54 = 

      М55 = 



 3 

      М56 =           1              0,5               0,5 

 

 

6. Зборници скупова националног значаја (М60): 

 

број         вредност    укупно 

      М61 = 

      М62 = 

      М63 = 

      М64 = 

      М65 = 

      М66 = 

 

7. Магистарске и докторске тезе (М70): 

број         вредност    укупно 

      М71 =             1              3                 3 

      М72 =             1              6                 6 

 

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) 
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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) 

 

Кандидаткиња је 2018. године била добитница стипендије Владе Француске за 

кратак истраживачки боравак у Француској. Током свог боравка у научној 

екипи EA-739 Dipralang на Универзитету Paul Valery, Montpellier 3, 

кандидаткиња је спровела истраживање сличности и разлика у испољавању 

родне (не)равноправности у француском и српском језику. Значај њеног 

истраживачког рада за развој француско-српске сарадње огледа се у 

повезивању француских и српских језичких стручњака и размени 

информација о родним стереотипима и концепту жене у романској и 

словенској култури.  

 

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) 

 

У периоду од 2017. до 2018. године, кандидаткиња је била реализатор 

пројекта израде електронског Концептуалног фразеолошког речника српског, 

француског и италијанског језика на Филозофском факултету у Новом Саду, у 

оквиру Акције Владе АПВ „Право на прву шансу“. Током годину дана рада на 

овом пројекту, створена је основа за тројезични концептуални фразеолошки 

речник који подразумева другачију организацију фразеолошке грађе у односу 

на класичне (семасиолошке) речнике.  

 

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) 

 

Кандидаткиња је објавила девет научних радова у којима је једина ауторка и 

један коауторски рад у којем је прва ауторка. Сви њени радови објављени су, 

односно примљени за штампу у референтним часописима (Гласник 

Етнографског института САНУ; Теме – часопис за друштвене науке, 

Универзитет у Нишу; Култура, Завод за проучавање културног развитка; 

Прилози проучавању језика, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског 

факултета у Новом Саду; Примењена лингвистика, ДПЛС - Филозофски 

факултет у Новом Саду - Филолошки факултет у Београду; Зборник за језике и 
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књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, Филозофски факултет 

у Новом Саду), тематским зборницима (Интеркултуралност у образовању, 

Педагошки завод Војводине; Филозофски факултет у Новом Саду) или 

излагани на научним скуповима (The Second International Conference on 

Linguistics and Intercultural Education, Херцег Нови, Црна Гора; Контексти 2, 

Филозофски факултет у Новом Саду). 

 

Кандидаткиња се бави писањем приказа књига из области балетске уметности 

(ауторкини прикази књига штампани су, односно примљени за штампу у 

часописима Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Зборник 

Академије уметности у Новом Саду, Сцена – часопис за позоришну 

уметност), као и писањем балетских критика (кандидаткиња је завршила 

семинар Критичке праксе у области уметничке игре, у оквиру Фестивала 

кореографских минијатура који организује Удружење балетских уметника 

Србије). Будући да се и сама сусреће са терминологијом класичног балета, 

ауторка је на основу личног искуства упозната са проблематиком њене 

недоследне употребе у српском језику и неопходностима њеног нормирања. 

Кандидаткињин  рад Балетска терминологија француског порекла у српском 

језику цитиран је у књизи Жарко Миленковић и Мирјана Матић (ауторка 

Свенка Савић, „Футура публикације“ и Удружење „Женске студије и 

истраживања“, 2019). 

 

Кандидаткиња је одбранила магистарски и докторски рад: Магистарски рад 

Термини из области музичко-сценских уметности у француском, 

италијанском и српском језику, одбрањен је 2010. године (Менторка проф. др 

Снежана Гудурић). Докторска дисертација  Кулинарска терминологија у 

француској, италијанској и српској фразеологији, одбрањена је 2016. године 

(Менторка проф. др Драгана Дробњак). Кандидаткињина дисертација 

цитирана је у докторској дисертацији Кулинарска лексика у савременом 

српском књижевном језику (Данијела Радоњић, Београд 2017). 

 

 

V    Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем: 

 

На  основу  приложених  и  анализираних  података,  Комисија  констатује  да  

др Јована Марчета у потпуности испуњава све квантитативне и квалитативне 

услове за избор у звање научног сарадника. 

 

Највећи научни допринос кандидаткиња је дала у области компаративне и 

контрастивне лингвистике француског, италијанског и српског језика. Њени 

радови представљају значајан допринос не само за компаративна и 

контрастивна изучавања фонологије, морфологије и фразеологије три језика, 

већ и важан прилог изучавању терминолошких система два романска и једног 

словенског језика.  
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Изучавајући кулинарску терминологију у француској, италијанској и српској 

фразеологији, кандидаткиња реконструише језичку слику света говорника три 

језика и долази до закључка да поред очекиваних лингвокултуролошких 

разлика услед специфичности датог друштва и културе, постоје и бројне 

сличности у погледу на свет три народа, односно метафорици три језика.  

 

Радови посвећени недоследној употреби музичко-сценске терминологије 

француског и италијанског порекла у српском језику резултирали су 

предлогом нормирања појединих термина.  

 

Од великог значаја јесте и ауторкин ангажман на пројекту израде 

Концептуалног фразеолошког речника српског, француског и италијанског 

језика, који представља практичну примену резултата добијених током рада 

на докторској дисертацији у виду израде електронског тројезичног речника 

заснованог на ономасиолошким принципима. Досадашњим радом на речнику 

створена је основа за већи и обухватнији тројезични концептуални речник у 

који ће се временом укључити фраземи из више тематских група лексема. За 

потребе рада на овом речнику од великог значаја је француско-српска сарадња 

коју је кандидаткиња остварила 2018. године у оквиру истраживачког рада у 

Француској, на Универзитету Paul Valery, Montpellier 3. 

 

Резултати истраживања посматраних терминолошких области (превасходно 

кулинарске и музичке терминологије) у три језика веома су значајни како за 

лексикографију, нарочито за израду терминолошких речника, тако и за 

непосредну примену у области образовања, односно за наставу страних језика. 

Закључци до којих је кандидаткиња дошла у својим радовима релевантни су у 

ширем културно-историјском контексту, будући да обухватају поређење 

страних култура и језика у односу на српски, чиме се даје важан допринос 

афирмацији српске културе и језика у европском и ширем контексту. 

 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
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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: први избор у звање. 

потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, 

који треба да припадају следећим категоријама: 

 

 Неопходно 

XX= 
Остварено 

Научни сарадник Укупно 16 33 
М10+М20+М31+М32+М33 

+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52 ≥ 

 

10 
21 

 
М11+М12+М21+М22+М23+М24 

+М41+М42+М43+М51+М52 ≥ 

 

7 
11 

   

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. 

 

 

 

 

 

 


