
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Комуникологија и информатика 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Данка Нинковић Славнић 

 2. ______________________ 

   

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Данка (Никифор) Нинковић Славнић 

- Датум и место рођења: 24.12.1974. Ужице 

- Установа где је запослен: Факултет политичких наука 

- Звање/радно место: наставница вештина, 20% радног времена 

- Научна, односно уметничка област 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 1999. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2009. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Комуникологија и информатика 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет политичких наука 

- Место и година одбране: Београд, 2016. 

- Наслов дисертације: Публика дигиталних медија: информисање на интернету 

- Ужа научна, односно уметничка област: Комуникологија и информатика 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

 

 

 



3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 

искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено 

од стране високошколске установе 

Приступно предавање на 

тему „Улога друштвених 

мрежа у процесу 

формирања јавног мњења“ 

одржано је 29. маја у 12.00 

сати на Факултету 

политичких наука. 

Предавање је трајало 45 

минута и добило је највишу  

оцену -  пет  (укупна 

просечна оцена 4,77).  

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног  претходног изборног периода 

Кандидаткиња је оцењена 

са 4,77 и 4,78 у студентским 

анкетама на предмету на 

ком је ангажована као 

наставница вештина. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

да 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа 

у комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, односно мастер студијама 

 

 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 



7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира. 

Рад из 

категорије 

М23 има 5 

хетероцитата  

у SCOPUS 

бази 

М23:Methodological Approaches to 

Study of Interactivity in 

Communication Journals, Comunicar, 

21(41): 93-103. DOI 

http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-09 

E-ISSN: 1988-3293 / ISSN: 1134-3478 

М13:  Celebrating Yugoslavia: The 

Visual Representation of State 

Holidays. U: Lutar, B. & Pušnik, M. 

(ur.), Remembering Utopia: the 

Culture and Everyday Life in Socialist 

Yugoslavia. Washington: New 

Academia Publishing. ISBN 978-0-

9844062-3-4  

М14:  Онлајн простори за разговор о 

вестима. У: Пралица, Д. и 

Шинковић, Н (ур.) Дигиталне 

медијске технологије и душтвено-

образовне промене 6, Нови Сад: 

Универзитет у Новом Саду, 

Филозофски факултет. Стр. 228-238. 

COBISS.SR-ID 523869284 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

 М63:   Етика фото-извештавања: 

старе дилеме и нови изазови. У: 

Вељановски, Р. (ур.), Индикатори 

професионалног и непрофесионалног 

понашања новинара и медија. 

Београд: Факултет политичких 

наука. Стр. 163-178. COBISS.SR-ID 

521738340 

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 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 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

  

13 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  

  

18 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 

  

19 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  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.   

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) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 



зборника радова у земљи или иностранству. 

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. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним 

научним пројектима. 

 

Кандидаткиња је учествовала у међународном истраживачком пројекту 

„Transforming audiences, transforming societies“ (COST Action IS0906) у 

периоду 2010 - 2014. године који је организовала организација COST 

(European cooperation in science and technology). 

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. 

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. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

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. 

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. 

 

Кандидаткиња је учествовала у међународном стручном пројекту Who 

make the news 2015 – Глобални медијски мониторинг пројекат у коме је 

учествовало 114 земаља. Национални извештај је представљен у 

Скупштини Србије Одбору за родну равноправност и уредницима 

националних медија. 

 

Кандидаткиња је добитница словеначке стипендије за стране студенте 

CMEPIUS, захваљујући којој је као студенткиња магистарских студија 

боравила три месеца на Факултету за друштвене науке (Fakultet za 

družbene vede) у Љубљани.  

 

Кандидаткиња је учествовала у програму размене наставног особља 

који је Факултет политичких наука организовао са Грејди колеџом за 

новинарство и масовне комуникације Универзитета у Џорџији.  

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 



 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 Комисија закључује да је кандидаткиња Данка Нинковић Славнић испунила све конкурсом 

предвиђене услове и поднела сву тражену документацију за избор у звање доцента за ужу научну област 

Комуникологија и информатика. 

    Кандидаткиња је објавила радове у зборницима од међународног значаја (М13 и М14), и један 

научни рад у часопису са СЦИ листе (М23), као и рад са конференције у категорији М63, што је више од 

правилником предвиђеног минимума. 

    Комисија је упозната са чињеницом да кандидаткиња у раду са студентима показује педантност, 

приступачност и темељност, као и да активно настоји да обогаћује своја знања, између осталог и кроз 

учешће у програмима међународне размене, научним и стручним пројектима и конференцијама.  

    На основу свих наведених показатеља Комисија је једногласно закључила да кандидаткиња 

испуњава све услове предвиђене Законом о  високом  образовању  и  актима Универзитета у Београду за 

избор у звање доцента. Комисија предлаже Изборном већу да донесе одлуку да се др Данка Нинковић 

Славнић изабере у звање  доцента  за ужу научну област Комуникологија и информатика на одређено време 

од пет година и да такву одлуку проследи Универзитету у Београду на даље одлучивање. 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:  

Београд, 31.мај 2019.године 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 


