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ИСПУЊЕНОСТ БЛИЖИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
1. Докторат наука из области за коју се бира
(назив докторске дисертације, научна област, година и место одбране)
Назив докторске дисертације: Савремени приступ народној књижевности у млађим
разредима основне школе
научна област: Методика наставе српског језика и књижевности
година и место одбране: 17. 03. 2010. године,
Универзитет у Нишу

Учитељски факултет у Врању,

2. Позитивна оцена наставног рада
(назив документа, назив установе/организације која је издала документ, датум издавања)
•

Оцена о резултатима педагошког рада др Бубе Стојановић за избор наставника у
звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Методика наставе
српског језика и књижевности.
Оцену издало Изборно веће Педагошког факултета у Врању, бр. 1047/5-1 од
11.9.2015. године.

•

Оцена о резултатима постигнутим у обезбеђењу наставно-научног подмлатка др
Бубе Стојановић за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу
научну област Методика наставе српског језика и књижевности.
Оцену издало Изборно веће Педагошког факултета у Врању, бр. 1047/5-4 од
11.9.2015. године.

•

Оцена о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске
установе др Бубе Стојановић за избор наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област Методика наставе српског језика и књижевности.

Оцену издало Изборно веће Педагошког факултета у Врању, бр. 1047/5-3 од
11.9.2015. године.
3. Најмање један рад објављен у претходном изборном периоду у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу, где је лице које учествује
на конкурсу за избор у звање првопотписани аутор рада:
• Стојановић, Б. (2014): Методички приступ делима народне књижевности, у
Годишњак Учитељског факултета 2014, Врање, стр.415-426. ISSN 1820-3396, ISSN
0354-5997 COBISS.SR-ID174488844

4. Руковођење најмање два дипломска (мастер) рада или руковођење најмање једним
магистарским радом, односно чланство у комисијама за најмање два магистарска
рада
Ментор при изради мастер радова:
1. Марија Стојановић, Специфичности наставе српског језика у комбинованом одељењу
(Одлука ННВ УФ у Врању бр. 754/10 од 10.07.2013. године),
2. Марија Јовановић, Примена образовних стандарда у настави српског језика (Одлука
ННВ УФ у Врању бр. 905/10 од 16.9.2013. године);

5. Објављен: уџбеник или монографија или практикум или књига научних расправа и
огледа или рад у тематском броју часописа из области за коју се бира
• Стојановић, Б. (2015): Вредности народне књижевности у настави – теоријски и
методички приступ, Врање: Учитељски факултет. ISBN 978-86-6301-019-2,
COBISS.SR-ID 212859916 (рецензенти: проф. др Стана Смиљковић, проф. др Тихомир
Петровић, проф. др Миомир Милинковић), монографија, 248 страна, Одлука
Наставно-научног већа Учитељског факултета у Врању, број 1580/4 од
29.12.2014.године.
6. Најмање 4 рада ранга Р61, Р62, Р52 или Р51 односно М21-23, М24, М51, М52 који се
могу заменити монографијом или књигом научних расправа и огледа из уже научне
области за коју се бира; од тога најмање 3 рада од последњег избора. У радове који се
вреднују овим рангом спадају и преводи научних (стручних) односно књижевних дела
из уже научне области, објављена збирка историјских извора или грађе на старим
језицима (старогрчки, латински, старословенски, отомански…):
1. Individualizirani pouk pri obravnavi pravljice, DIDAKTIKA SLOVENICA Pedagoška
obzorja znanstvena revija za didaktiko, letnik 28, 2, 2013, str. 93-105, Novo mesto,
Slovenija. UDK 37.091.31-059.1+82-34, UDK 371/372, ISSN 0353-1392
М23
Impakt faktor: Didaktica Slovenica je 0,134

2. Развој емоционалних и естетских компетенција ученика кроз уметност речи,
(изворни научни рад), Педагогија, часопис Форума педагога, бр.1/2012. стр. 113-

126.UDK=37, ISSN 0031-3807 М51
3. Народна мудрост у делу „Аска и вук“ Ива Андрића у: Српски језик и његове норме Иво Андрић у српској и европској књижевности. 41. међународни научни састанак
слависта у Вукове дане, Београд: Филолошки факултет, стр.507-516, МСЦ 41/2.
UDK=80, ISSN 0351-9066, ISBN 978-86-6153-085-2, COBISS.SR-ID 193082124 М51
4. Мишљење учитеља о општим стандардима постигнућа за напредни ниво у настави
српског језика, у Иновације у настави. Београд: Учитељски факултет. 1/2014. стр. 5564 (коауторство са З. Цветановић), ISSN 0352-2334 COBISS.SR-ID 4289026
М52

7. Од последњег избора најмање четири објављена рада саопштена на међународним
или домаћим научним скуповима,од којих најмање два од последњег избора:
1. Стојановић, Б. (2015): Дискурс песама за децу Јована Јовановића Змаја, у Језик,
књижевност, дискурс: Књижевна истраживања, уред. Весна Лопичић, Биљана
Мишић-Илић, Филозофски факултет Ниш, стр. 499-509, ISBN 978-86-7379-368-9,
COBISS.SR-ID 214564108
2. Стојановић, Б. (2013): Поетска реч Душана Радовића. Позив на игру, маштање и
духовно израстање реципијента. Интралингвистички и естралингвистички чиниоци у
формирању и развоју српског стандардног језика - Развојни токови српске поезије. 42.
међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд: Филолошки факултет.
стр.681-691, ISBN 978-86-6153-180-4, COBISS.SR-ID 200872716
3. Стојановић, Б. (2014): Књижевна уметност у функцији демаргинализације личности, у
Језик, књижевност, маргинализација: Књижевна истраживања, уред. Весна
Лопичић, Биљана Мишић-Илић, Филозофски факултет Ниш, стр. 261-271, ISBN 97886-7379-324-5, COBISS.SR-ID 206860044
4. Stojanović, B. (2013): Integrative teaching-stimulus for activity, creativity and pupils’
complete development, 1 st International Conference on Teaching English for specific
Purposes ESP Niš, ured. Nadežda Stojković, str. 305-311. Elektronski fakultet Niš. ISBN
978-86-6125-080-4, COBISS.SR-ID 198137356

8. Оригинално стручно остварење (пројекат или студија или патент или оригинални
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима:
• Члан истраживачког тима Учитељског факултета интерног пројекта Књижевност
за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског и основношколског
узраста (2011-2012), одлука Наставно-научног већа Учитељског факултета у Врању
број 122/18 од 28.02.2011.године.
• Члан истраживачког тима Учитељског факултета у Врању у оквиру стручног
пројекта Tempus projekаt HAMOC (Harmonization and Modernization of the Curriculum
for Primary Teacher Education) 516762- TEMPUS – 1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR (20112516/001-001) у сарадњи са Педагошким факултетом у Сомбору (2011-2014).

9. Остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници
из члана 3. критеријума (опис активности, подаци о документима):
•
•
•

Члан радне групе за припрему акредитационог материјала програма основних
студија за васпитаче (Одлука Наставно-научног већа број 148/2-4 од 18.2.2013. године).
Шеф Катедре за методике наставе (Одлука Наставно-научног већа број 1057/1 од
14.12.2011. године).
Секретар Центра за научно истраживачки рад и издавачку делатност Учитељског
факултета у Врању школске 2010/11.године (Потврда број 455 од 3.6.2011.године).

ЗАКЉУЧАК
Др Буба Стојановић, учесник конкурса за избор у звање наставника, испуњава
минималне услове за избор у звање ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР за ужу научну област
Методика наставе српског језика и књижевности, на Педагошком факултету у
Врању.

У Нишу, 23.10.2015. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1.Проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић, председник

2. Проф. др Драгана Берић, члан

3. Проф. др Драгана Захаријевски, члан

4. Проф. др Ирена Пејић, члан

5. Проф. др Сунчица Денић, члан

