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Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија, Прокупље

Предмет: Извештај компсије за избор наставника страног језика
за ужу научну област Енглески језик

На основу одлуке Наставног већа Внсоке пољопривредно-прехрамбене школе
струковних студија у Прокупљу бр. 1180 од 26.06.2015. године и решења директора школе
бр. 1182 од 30.06.2015. године именовани смо у Комисију за писање реферата за избор
наставника страног језика за ужу научну област Енглески језик.
На Конкурс, објављен у листу Службени гласник РС бр. 49, од 05.06.2015. године,
пријавио се један кандидат - Марија Јовић, наставник страног језика на Високој
пољопривредно-прехрамбеној школи струковних студија у Прокупљу.
На основу прегледане документације Комисија подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Марија Јовић је рођена 07.01.1981. године у Београду, Република Србија. Основну и
средњу школу завршила је у Прокупљу са одличним успехом. Дипломирала је 2004.
године на Филолошком факултету у Београду, група за Енглески језик и књижевност, са
просечном оценом 8,26. Марија Јовић је студент друге године докторских академских
студија на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (модул: Наука о језику). До
сада је објавила један научни рад (Марија Јовић, Весна Стевановић, „Примена блога у
настави енглеског језика", Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова
са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2014., 371-380) и има три саопштења на
домаћим и међународним научним скуповима. На Високој пољопривредно-прехрамбеној
школи струковних студија у Прокупљу ради од 2004. године као наставник страног језика.
Заједно са мр Душицом Аранђеловић написала је приручник за студенте Високе
пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија. У току школске 2012/2013.
године радила је као наставник страног језика и на Високој школи примењених
струковних студија у Врању (ангажовање до 30% радног времена). Резултати које је
постигла у педагошком раду потврђени су одличним оценама кроз анкете студената на
свим студијским програмима. Марија Јовић је члан удружења ЕЕТА (Еп§ПбН Еап§иа§е

Теасћегз' Абзос1а1:шп) и тренутно је учесник два међународна пројекта (Тетриб АСК.1УОС
и Тетриз ЕСВАС ).
ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу увида у документацију, Комисија констатује да Марија Јовић задовољава
прописане услове за избор у звање наставника страног језика за ужу научну област
Енглески језик. Доносећи ову одлуку, Комисија се руководила чињеницом да кандидат
поседује одговарајућу стручну спрему, има просечну оцену на студијама изнад 8,00,
учествује на међународним и домаћим научним скуповима и објављује научне радове.
Такође, радећи као наставник страног језика дуже од десет година, стекла је значајно
педагошко искуство у високом образовању.
Због свега наведеног, кандидат Марија Јовић, наставник страног језика на Високој
пољопривредно-прехрамбеној школи струковних студија у Прокупљу, испуњава све
услове који су прописани Законом о високом образовању и Статутом Високе
пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу за избор у звање
наставник страног језика за ужу научну област ЕНГЈ1ЕСКИ ЈЕЗИК. Стога, Комисија са
задовољством предлаже Наставном већу и директору Високе пољопривредно-прехрамбене
школе струковних студија у Прокупљу да Марију Јовић изаберу у звање наставник страног
језика за ужу научну област Енглески језик.

У Прокупљу,

2015.године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац
(Председник Комисије)
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