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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)
“Истраживање ефеката социјалног капитала у постсоцијалистичким економијама” (научна област: Економија),
одбрањена 21.05.2010. године на Економском факултету Универзитета у Београду.
2. Позитивна оцена наставног рада
(назив документа, назив установе/организације која је издала документ, датум издавања)
•
•
•
•

Оцена ангажовања др Марије Џунић у развоју наставе и развоју других делатности, Изборно веће Економског
факултета Универзитета у Нишу, бр. 04-1806 од 18.06.2015. године.
Оцена резултата педагошког рада кандидата др Марије Џунић, Изборно веће Економског факултета
Универзитета у Нишу, бр. 04-1808 од 18.06.2015. године.
Оцена резултата које је кандидат др Марија Џунић постигла у развоју научно-наставног подмлатка, Изборно веће
Економског факултета Универзитета у Нишу, бр. 04-1809 од 18.06.2015. године.
Оцена резултата научног и истраживачког рада кандидата др Марије Џунић, Изборно веће Економског факултета
Универзитета у Нишу, бр. 04-1807 од 18.06.2015. 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:
1. Džunić Marija (2012) Innovation activities in the period of crisis, Facta Universitatis: Series Economics and Organization,
9 (4): 407-416.
4. Руковођење најмање два дипломска (мастер) рада или руковођење најмање једним магистарским радом,
односно чланство у комисијама за најмање два магистарска рада
a. ментор у изради два мастер рада
- Јелена Костовски „Улога поверења у економским трансакцијама“ (Одлука Већа за мастер студије Економског
факултета у Нишу бр. 04-780 од 27.03.2014.)
- Милица Петровић „Позитивна економија и вредносна неутралност економске науке“ (Одлука Већа за мастер
студије Економског факултета у Нишу бр. 04-781 од 27.03.2014.)
b. Члан Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе
- Славица Плазинић „Регулаторна реформа: алати за постизање јавних циљева кроз процес регулације“
(Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Београду бр. 2246/1 од 23.06.2014.)
c. Члан Комисије за оцену стручне и научне подобности предложене теме и кандидата за израду докторске
дисертације
- Милош Дашић „Утицај политичких институција на стране директне инвестиције“ (Одлука Наставно-научног
већа Економског факултета у Нишу бр 04-1239 од 26.04.2013.)
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
a. Уџбеник
- Китановић, Д., Голубовић, Н., Петровић, Д. и Џунић, М. (2011) Савремена политичка економија, Економски
факултет, Ниш. ISBN 978-86-6139-030-2, COBISS.SR-ID 185904908.
b. Монографија
- Голубовић Н., Џунић М. (2012), Друштвене детерминанте конкурентности - улога друштвених мрежа,
Економски факултет, Ниш. ISBN 978-86-6139-060-9, COBISS.SR-ID 195829004 (Р13/М42).
6. Најмање 4 рада ранга Р61, Р62, Р52 или Р51, 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. Golubović Nataša, Marija Džunić i Srđan Marinković (2014) A Comparative Analysis of Social Capital in the Western
Balkan Countries, Industrija, 42 (2): 71-92. (Р52/М24)
2. Крстић Бојан и Марија Џунић (2013) Економија знања и конкурентност земаља Западног Балкана у условима
светске економске кризе,Теме, 37 (1): 141-162. (Р52/М24)
3. Džunić Marija (2011) Key Determinants of Trust Accumulation in Postsocialist Countries, Facta Universitatis: Economics

4.

and Organization, 8 (3): 263–273. (Р61/M51)
Džunić Marija (2011) Social determinants of human capital accumulation, Еconomic Themes, 49 (1): 59-70. (Р61/M51)

7. Од последњег избора најмање четири објављена рада саопштена на међународним или домаћим научним
скуповима,од којих најмање два од последњег избора:
1. Џунић Марија (2011) Социјални капитал као инфраструктура за одвијање економске активности,
Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Универзитет у Крагујевцу, Економски
факултет, 106 -115. (Р65/М63)
2. Џунић Марија (2013) Ефикасност регионалних иновационих система – улога социјалног капитала, Регионални
развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет у Нишу, 173-182. (Р65/М63)
3. Džunić Marija (2011) Increasing Competitiveness through Innovation – the Role of Social Capital, Problems of
Competitiveness of Contemporary Economies, Faculty of Economics, Niš, 409–420. (Р54/М33)
4. Džunić Marija and Dragan Petrović (2014) Education as a Determinant of Social Inclusion and Community Involvement:
a Comparative Analysis of Western Balkan Countries, New Knowledge for the New People, Ohrid, 522-527. (Р54/М33)
8. Оригинално стручно остварење (пројекат или студија или патент или оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима:
−

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. ОИ 179066 –
Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских
интеграција Србије (2011 –).

−

Пројекат Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу – Антикризне
политике и посткризни процеси: изазови економске науке (2013 –).

−

Пројекат Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу Наука и светска
економска криза (2009 – 2012).

9. Остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из члана 3. критеријума
(опис активности, подаци о документима):
1. Учешће у раду тела факултета и универзитета
- члан Комисије за наставна питања и студентска питања (Одлука бр. 04-2840 од 12.10.2012.),
- секретар Катедре за Општу економску теорију (2004–2012),
- члан Већа Центра за економска истраживања.
2. Организација и вођење међународних стручних и научних конференција и скупова
- члан организационог одбора:
- X Међународне летње школе економије »Companies in Modern Business World« 2015 (Одлука бр. 04-110
од 23.01.2015.)
- IX Међународне летње школе економије »Companies in Modern Business World« 2014 (Одлука бр. 04-3576
од 09.12.2013.)
- Научног скупа поводом Дана Економског факултета у Нишу 2012 (Одлука бр. 04-3744 од 08.12.2011.)
- Научног скупа поводом Дана Економског факултета у Нишу 2011 (Одлука бр. 04-4331 од 24.12.2010.)
- руководилац сесијe на међународном научном скупу The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in
the Changed World, Ниш, 2014.
3. Учешће у значајним телима заједнице и професионалним организацијама
- члан Научног друштва економиста Србије (Цертификат на основу Одлуке Председништва од 05.02.2015).

ЗАКЉУЧАК

Др Марија Џунић, учесник конкурса за избор у звање наставника испуњава минималне услове за
избор у звање ванредни професор за ужу научну област Општа економска теорија.

У Нишу, 29.06.2015. године
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