Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета:
Ужа научна, oдносно уметничка област:
Број кандидата који се бирају:
Број пријављених кандидата:
Имена пријављених кандидата:
1. _Др Биљана Ђорђевић_____________________

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Биљана Добри Ђорђевић
- Датум и место рођења: 1. август 1984.
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду-Факултет политичких наука
- Звање/радно место: асистент
- Научна, односно уметничка област: Политичка теорија, политичка историја и методологија
политичких наука

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Универзитет у Београду-Факултет политичких наука
- Место и година завршетка: Београд, 2008.године
Мастер:
- Назив установе: Универзитет у Београду-Факултет политичких наука
- Место и година завршетка: Београд, 2010. године
- Ужа научна, односно уметничка област: Политичка теорија
Магистеријум:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе: Универзитет у Београду-Факултет политичких наука
- Место и година одбране: Београд, 2018. године
- Наслов дисертације: Проблем конститутисања политичког тела у демократским теоријама
- Ужа научна, односно уметничка област: Политичка теорија, политичка историја и методологија
политичких наука
Досадашњи избори у наставна и научна звања:

-

3) Испуњени услови за избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година
радног искуства

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2
3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

6

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
7

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за коју
се бира.

Број
радова,
сапштења,
цитата и др
М23 (1 рад)
М24 (3
рада)
М51 (1 рад)

5,00
4,25 до 4,66
8,5 година
Као асистент: 3,5 (три и
по) година
Као истраживач
сарадник: 3 година
Као демонстратор: 2
године

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

11 чланства

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

“Whose Rights, Whose Return? The
Boundary Problem and Unequal
Restoration of Citizenship in the PostYugoslav Space ”, Ethnopolitics 14, 2
(2015): 121-139. Print ISSN 17449057 Online ISSN 1744-9065, DOI:
10.1080/17449057.2014.991150 M23
„Лишени дискурса легитимације:
зазидане земље Централне Европе и

политички
субјективитети
у
настајању“ Гласник Етнографског
института САНУ LXV, 3 (2017):
527-541. ISSN 0350-0861 (штампано
издање) ISSN 2334-8259 (интернет
издање),
UDK:
316.334:323.2:342.2(4-191.2),
DOI:
https://doi.org/10.2298/GEI1703527D
M24
„Проблеми нормативне снаге и
критике агонистичке партиципације:
ка
могућој
комплементарности
агонистичке
и
партиципативне
демократије“,
Филозофија
и
друштво 25, 3 (2014): 77-105. ISSN:
0353-5738,
DOI:
10.2298/FID1403077D M24
„Етика
миграције“
Годишњак
Факултета политичких наука 2, 2
(2008): 239-253. M24

8

Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)

М33 (1 рад)
М63 (1 рад)

“Permitting Changes in Serbia – Twoway Street?” Годишњак Факултета
политичких наука 3,3 (2009): 129141. М51
“On
the
Relationship
between
Constituent Power, Constituent People,
and National Minorities in Serbia” in
Challenges of Multiculturalism, ed.
Milan Podunavac, 125-139. Belgrade:
Heinrich Böll Stiftung Southeastern
Europe, 2012. М33
„Егалитаризам
среће
или
егалитаризам
одговорности?
Критика Роналда Дворкина“ у
Наслеђе политичке
и правне
филозофије Роналда Дворкина, уред.
Биљана
Ђорђевић,
Милош
Здравковић, 42-64. Београд: Српско
удружење за правну и социјалну
филозофију,
Правни
факултет,
Факултет политичких наука, 2015.
ISBN 978-86-86793-10-2 M63

9

Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.

10

Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту

11

12
13

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.

14

Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)

15

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)

16

Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)

17

Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.

18

19

20
21

Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33

22

Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63

23

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање

24

Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
допринос

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или
зборника радова у земљи или иностранству.
Милан Подунавац, Биљана Ђорђевић, уред. Устави у времену кризе:
постјугословенска перспектива. Београд: Факултет политичких наука,
Удружење за политичке науке Србије, 2014. ISBN 978-86-86793-10-2
Биљана Ђорђевић, Милош Здравковић, уред. Наслеђе политичке и
правне филозофије Роналда Дворкина. Београд: Српско удружење за
правну и социјалну филозофију, Правни факултет, Факултет
политичких наука, 2015. ISBN 978-86-84031-67-1
Miodrag Jovanović, Ðorde Pavićević (editors); Biljana Đorđević (associate
editor), Crisis and Quality of Democracy in Eastern Europe. Utrecht: Eleven
International Publishing, 2012. ISBN 978-94-90947-67-5
Члан је уређивачког одбора часописа Еудаимониа – Ревије за правну,
политичку и социјалну теорију и филозофију коју издаје Српско
удружење за правну и социјалну филозофију.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
Члан комисија за израду и одбрану једанаест завршних радов на мастер
академским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним
научним пројектима.
Биљана Ђорђевић је од 2012. године до данас истраживачица
сарадница је на пројекту „Конституционализам и владавина права у
изградњи националне државе – случај Србије” (број пројекта: 47026),
који заједнички воде Правни факултет и Факултет политичких наука, а
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Од 2018-2021. Члан је тима Универзитета у Београду као водећег
партнера на пројекту Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities:
Policy debate with the academic world: Projects and Networks: project
“Active citizenship: promoting and advancing innovative democratic
practices in the Western Balkans”.

Од 2018-2022. је заменица члана управног комитета (MC Substitute),
COST akcije 17135, пројекат Израда устава и делиберативна
демократија (“Constitution-making and deliberative democracy”).
У периоду од 2012-2013, Биљана Ђорђевић је радила као спољна
истраживачица сарадница на пројекту „Европеизација режима
држављанства у државама наследницама бивше Југославије“
(Europeanisation of Citizenship in the Successor States of the Former
Yugoslavia -CITSEE) који је водио Правни факултет Универзитета у
Единбургу, а финансирала ЕУ кроз програм ФП7 (www.citsee.ed.ac.uk;
citsee.eu)
2. Допринос академској и
широј заједници

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
Др Биљана Ђорђевић је чланица Удружења за политичке науке Србије
од 2009. године.
Од 2012. године је чланица Српског удружења за правну и социјалну
филозофију.
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа
и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у организацији
професионалних удружења и институција, програми едукације
наставника) или у активностима популаризације науке.
Биљана Ђорђевић је већ четири године за редом предавачица на летњој
школи коју заједнички организују Факултет политичких наука и
Факултет за политику и администрацију Универзитета у Констанцу и
која се наизменично организује у Београду и Констанцу.
Члан ауторског тима и предавачица образовног програма Хуманистика
у транзицији који заједнички организују Група 484 и Фабрика књига за
студенте Факултета политичких наука, Филозофског и Филолошког
факултета у периоду 2016-2018. године.
Члан ауторског тима и предавачица образовног програма Школа
миграција који организују Група 484 за студенте Факултета
политичких наука, Правног факултета, Филозофског факултета из
Београд и Филозофског факултета из Ниша и Географског факултета у
периоду 2017-2018. године.

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања
или науке.
1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним
пројекатима и студијама
Кандидаткиња је учестовала на неколико међународних и домаћих

установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

истраживачких пројеката. Од 2012. године до данас истраживачица је
на пројекту „Конституционализам и владавина права у изградњи
националне државе – случај Србије” (број пројекта: 47026), који
заједнички воде Правни факултет и Факултет политичких наука, а
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Од 2018-2021. Члан је тима водећег партнера на пројекту Универзитета
у Београду (којег чине три истраживачице Института за филозофију и
друштвену теорију уз кандидаткињу Ђорђевић) Erasmus+ Programme –
Jean Monnet Activities: Policy debate with the academic world: Projects and
Networks: project “Active citizenship: promoting and advancing innovative
democratic practices in the Western Balkans”.
Од 2018-2022. је заменица члана управног комитета (MC Substitute),
COST akcije 17135, пројекат Израда устава и делиберативна
демократија (“Constitution-making and deliberative democracy”).
У периоду од 2012-2013, радила је као спољна истраживачица
сарадница на „Европеизација режима држављанства у државама
наследницама бивше Југославије“ (Europeanisation of Citizenship in the
Successor States of the Former Yugoslavia -CITSEE) који је водио Правни
факултет Универзитета у Единбургу, а финансирала ЕУ кроз програм
ФП7 (www.citsee.ed.ac.uk; citsee.eu)
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
удружењу или организацији националног или међународног нивоа.
Др Биљана Ђорђевић је чланица Удружења за политичке науке Србије
од 2009. године. Од 2016. године до данас је секретарка Удружења за
политичке науке Србије (члан од 2009. године). Учествовала је у
организацији последње четири годишње конференције Удружења за
политичке науке Србије познате под називом Сабор политиколога
(одржаних 2017., 2016., 2015., 2014. године). Као генерална УПНС
учествује у писању и реализацији пројеката Удружења за политичке
науке Србије.
Од 2012. године је чланица Српског удружења за правну и социјалну
филозофију.
У периоду 2013-2014. била је и чланица Удружења за студије
национализма (ASN - Association for the Study of Nationalities) и Савета
за Европске студије (CES - Council for European Studies).
Од 2015. године до данас је на позицији међународне секретарке
Балканског удружења за политичке науке.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству.
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Комисија закљулује да је кандидаткиња др Биљана Ђорђевић испунила све конкурсом предвиђене услове и
предала сву тражену документацију.
Биљана Ђорђевић је на свим нивоима судија остварила изузетне резултате и има највише оцене на свим
предметима, не само онима који се тичу области у којој је досад била ангажована. Докторска дисертација
као и сви претходни завршни радови кандидаткиње представљају радове из области за коју се бира.
Научно-истраживачки рад Биљане Ђорђевић показује јасно усмерење и висок квалитет. Кандидаткиња је
учествовала на неколико међународних и домаћих научних пројеката, узела учешће на значајним научним
конференцијама како у земљи тако и у иностранству, објављивала у престижним домаћим и међународним
часописима и публикацијама и уређивала зборнике радова.
У настави учествује већ више од девет година – била је сарадница демонстраторка, истраживачица
сарадница и асистенткиња. До сада је радила на више курсева и сарађивала је са већим бројем наставника. У
раду са студентима показала је велику посвећеност и одговорност према обавезама. Учествовала је у
ваннаставним активностима у различитим формама, како са колегама сличних интересовања тако и са
талентованим и заинтересованим студентима. Евалуације студената указују на висок квалитет тог рада и
посвећеност студентима. Педагошку оспособљеност Биљана Ђорђевић је показала и на приступном
предавању пред члановима Комисије за избор.
Кандидаткиња др Биљана Ђорђевић је активно ангаживана у широј научној заједници што показују и
испуњени изборни услови, што је у потпуности чини спремном и способном за рад са студентима у
наставничком звању.

Место и датум: У Београду, 30.11. 2018. године
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Комисија
________________________
Проф. др Ђорђе Павићевић
редовни професор, Факултет политичких наука
_______________________
Проф. др Милорад Ступар
редовни професор, Филозофски факултет
________________________
Проф. др Марко Симендић
ванредни професор, Факултет политичких наука

