
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Медијске студије и новинарство 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 2 

Имена пријављених кандидата: 

 1. _Др Лидија Мирков______ 

 2. _Др Данијела Бјеља______ 

 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

 

1. Име, средње име и презиме: Лидија (Живојин) Мирков 

- Датум и место рођења: 4. фебруар 1989, Београд 

- Установа где је запослен: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Звање/радно место: Асистент 

- Научна, односно уметничка област: Медијске студије и новинарство. 

 

2. Име, средње име и презиме: Данијела (Милан) Бјеља 

- Датум и место рођења: 30. јун 1980, Книн 

- Установа где је запослен: Академија за дипломатију и безбедност, Универзитет „Унион – Никола 

Тесла“ 

- Звање/радно место: Доцент 

- Научна, односно уметничка област: Дипломатија и безбедност. 

 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

1. Др Лидија Мирков 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2011. 

Мастер:   

- Назив установе: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2012. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Комуникологија 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2018. 



- Наслов дисертације: „Новинарско приповедање као елемент јавног дискурса у информативним 

жанровима ТВ станица са националном фреквенцијом“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Медијске студије и новинарство 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

-Сарадник-демонстратор 2009–2015. и асистент на Одељењу за новинарство и комуникологију на 

Факултету политичких наука од 2015. 

 

2. Др Данијела Бјеља 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2004. 

Магистеријум:   

- Назив установе: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2009. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Политикологија 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2016. 

- Наслов дисертације: „Савремена реторика у дипломатији – језик, стил и облици изражавања“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Комуникологија 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- 2008–2010. стручни сарадник, 2010–2016. асистент и од 2016. доцент на Академији за дипломатију 

и безбедност. 

 

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

1. Др Лидија Мирков 

 

 

  

(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 

4,78 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4,53–4,77 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

10 година (сарадник-

демонстратор 2009–

2015, асистент од 2015) 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

54 

 

 

 



 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

саопштења, 

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. 

2 рада М14 

и 

5 радова 

М51 

1. Лидија Мирков, Дискурс 

приповедања у информативним 

новинарским жанровима 

дневног листа Политика, Језик 

књижевност дискурс – Језичка 

истраживања, Филозофски 

факултет, Ниш, стр. 193–202, 

2015. М14 

2. Лидија Мирков, Политички 

дискурс и реторика популизма, 

Медији, култура и уметност у 

доба популизма, ур. Мирјана 

Николић и Милена Драгићевић 

Шешић, Факултет драмских 

уметности Универзитета 

уметности у Београду и Клио, 

Београд, 2018, стр. 87–102, 

М14. 

3. Лидија Мирков, Novinarski 

dokumentarni žanrovi: 

komparacija dokumentarnih 

žanrova u nedeljniku NIN u 2011. 

i 2012. godini, Medijski dijalozi, 

Istraživački medijski centar – 

Podgorica, VI, 16, стр. 543–554, 

2013. М51 

4. Лидија Мирков, Политички ПР 

на друштвеној мрежи Фејсбук 

током ускршњих празника, 

Часопис Култура, Завод за 

проучавање културног 

развитка, Београд, 2013, 139, 

стр. 253–272, 2013. М51 

5. Лидија Мирков, Medijska 

samoreprezentacija političkih 

stranaka bez tradicionalnih 

medija: politički PR na 

društvenoj mreži, Medijski 

dijalozi, Istraživački medijski 

centar - Podgorica, VI, 17, стр. 

355–370, 2013. М51 

6. Лидија Мирков, Дискурс 

приповедања у информативним 

новинарским жанровима 



дневних листова Вечерње 

новости и Блиц, Наука и 

слобода, књига 9, том 2, 

Филозофски факултет Универ-

зитета у Источном Сарајеву, 

2015. Стр. 577–588. М51 

7. Лидија Мирков, Политички 

дискурс на међународним 

телевизијским станицама Н1 и 

Алџазира Балканс, Наука и 

стварност, књига 12, том 2, Фи-

лозофски факултет Универзите-

та у Источном Сарајеву, 2018. 

Стр. 365–378. М51 

 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

3 рада М33 1. Лидија Мирков, Stil 

novinarskog izražavanja na 

internet portalu RTS-a, 

Međunarodni naučni časopis 

za medije, komunikacije, 

novinarstvo i odnose s 

javnošću Mediji i 

komunikacije, Akademija 

društvenih nauka Bijelo Polje, 

стр. 251–266, 2015. М33 

2. Лидија Мирков, Stilska 

analiza naslovnih strana 

dnevne štampe u Srbiji 24. 

marta 2014, Međunarodni 

naučni časopis za medije, 

komunikacije, novinarstvo i 

odnose s javnošću Mediji i 

komunikacije, Akademija 

društvenih nauka Bijelo Polje, 

стр. 375–388, 2014. М33 

3. Добривоје Станојевић, Лидија 

Мирков, Discourse of 

Contemporary Political Spectacle 

in Serbia, Современный 

дискурс-анализ, Политерра, vol. 

20, no. 1, стр. 65–72, Белгород, 

2018. М33 

 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

 Политички идентитет Србије у 

глобалном и регионалном контексту 

(евиденциони број: 179076) 

 

 



2. Др Данијела Бјеља 

 

 

  

(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 

3,78 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

/ 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 11 година (сарадник-

демонстратор 2008–

2010, асистент 2010–

2016, доцент од 2016). 

 

 

 

 

 (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, 

саопштења, 

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. 

1 рад М24 Данијела Бјеља – Дигитална 

дипломатија као међународни 

безбедносни изазов и пракса 

Републике Србије, Српска политичка 

мисао, год. 25, Vol. 60, бр. 2/2018, 

Институт за политичке студије, 

Београд. М24. 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

1 рад М45 Данијела Бјеља – Реторика и 

стилистика дипломатске преписке 

од Сарајевског атентата до Јулског 

ултиматума 1914, Дипломатија и 

безбедност, год. I, Vol. 1, бр. 2/2018, 

Факултет за дипломатију и 

безбедност, Београд. М45. 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 / 

 

 

  



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

1. Др Лидија Мирков 

 (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. 

 

Др Лидија Мирков је ангажована као лектор Часописа за комуникацију 

и медије ЦМ, чији је суиздавач ФПН, од јануара 2016. Била је члан 

комисије за израду и одбрану 54 мастер рада на Факултету политичких 

наука од 2015. Ангажована је на научноистраживачком пројекту 

Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту 

(евиденциони број: 179076) као научник млађи од 30 година, изабрана 

посебним конкурсом Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

 

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. 

 

Др Лидија Мирков: секретар Одељења за новинарство и 

комуникологију на Факултету политичких наука (2015–2018); стални 

члан Комисије за избор сарадника-демонстратора на Одељењу за 

новинарство и комуникологију; члан Бирачког одбора за Савет 

факултета 2018; члан Савета Центра за медије ФПН-а; организатор и 

предавач на Годишњој радионици Примењена реторика од 2010; од 

2013. приређује организовану посету студената ФПН-а Међународном 

београдском сајму књига; ментор редакцији студентског часописа 

Политиколог; организатор и предавач на Годишњој радионици 

Неговање стила и креативно писање од 2015: од 2015. обновила 

Беседничко такмичење ФПН-а; предавач у Центру за јавни говор у 

Београду; држала је јавне часове говора у Културном центру Град; била 

је предавач у Школи реторике у Канцеларији за младе Стари град; 



дебатни судија на градским и републичким такмичењима 

средњошколаца у дебатовању; Народни музеј у Београду је колегиници 

др Лидији Мирков уручио признање за успешну вишегодишњу 

сарадњу и допринос култури у рангу малог ктиторства, на основу 

предатих знања о јавном наступу које су од колегинице стекли кустоси 

и сарадници Музеја. Одлуку о том признању доноси Савет Народног 

музеја у Београду и Министарство културе Републике Србије. 

 

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. 

 

Др Лидија Мирков је на Интердисциплинарном мастер програму 

Студије Југоисточне Европе (The Interdisciplinary Joint Master’s 

Programme in Southeastern European Studies) на Факултету политичких 

наука Универзитета у Београду ангажована у својству асистента на 

предмету Српски језик за странце. 

 

 

 

2. Др Данијела Бјеља 

(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. 

 

Др Данијела Бјеља је члан издавачког савета Зборника радова 

Дипломатија и безбедност који од 2018. објављује Факултет за 

дипломатију и безбедност, Универзитет „Унион – Никола Тесла“. 

Кандидаткиња је доставила неоверене копије записника о две одбране 

мастер радова у којима је била председник комисије. 

 

 

 



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. 

 

Од наведеног, др Данијела Бјеља није приложила ниједну ставку. 

 

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. 

 

Др Данијела Бјеља, према приложеној документацији, не испуњава 

ниједну ставку. 

 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

 

 

 

  



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

У документацији пријаве др Данијеле Бјеље нису достављена уверења о положеним испитима ни са 

једног нивоа студија (нити оверене копије додатака дипломама у којима постоји списак положених испита), 

као ни докази о оцени педагошког рада са високошколске установе у којој је кандидаткиња запослена. 

Кандидаткиња не испуњава изборне услове. Низак просек са основних студија и дужина студирања; тема 

магистарског рада која не спада у ужу научну област Медијске студије и новинарство; недостатак радног 

искуства у медијима др Данијеле Бјеље указују на предности др Лидије Мирков. Др Лидија Мирков 

испуњава и премашује тражене услове, има одличан просек на сва три нивоа студија које је завршила у року, 

сви њени радови спадају у дисциплине за које је расписан Конкурс и радила је у медијима. 

Имајући у виду наведене радове, научне способности и педагошко искуство пријављених 

кандидаткиња, једногласни закључак Комисије је да др Лидија Мирков једина испуњава све услове 

тражене Конкурсом за избор у звање доцента, Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 

Београду и Статутом Универзитета у Београду – Факултета политичких наука. На основу тога, Комисија 

предлаже Изборном већу Факултета политичких наука Универзитета у Београду да својом одлуком 

предложи Универзитету у Београду да др Лидија Мирков буде изабрана у звање доцента за ужу научну 

област Медијске студије и новинарство и заснује радни однос са пуним радним временом. 

 

 

У Београду, 7. јун 2019.        Комисија: 

 

____________________________________ 

Проф. др Владислава Гордић Петковић, 

Ред. проф. Универзитета у Новом Саду – Филозофског факултета 

 

____________________________________ 

Проф. др Веселин Кљајић, 

Ред. проф. Универзитета у Београду – Факултета политичких наука 

 

____________________________________ 

Проф. др Добривоје Станојевић, 

Ред. проф. Универзитета у Београду – Факултета политичких наука 


