Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Православни богословски факултет
Ужа научна, oдносно уметничка област: Библистика / Свето Писмо Старог Завета
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Ненад Божовић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Ненад Зоран Божовић
- Датум и место рођења: 13.01.1985.
- Установа где је запослен: Православни богословски факултет
- Звање/радно место: асистент
- Научна, односно уметничка област: Библистика / Свето Писмо Старог Завета

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Православни богословски факултет
- Место и година завршетка: Београд, 2008. године
Мастер:
- Назив установе: Православни богословски факултет
- Место и година завршетка: Београд, 2010. године
- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика / Свето Писмо Старог Завета
Магистеријум:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе: Православни богословски факултет
- Место и година одбране: Београд, 2018. године
- Наслов дисертације: Књига постања 2, 4б - 3, 24, у светлу акадске литературе
- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика / Свето Писмо Старог Завета
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 2013. асистент
- 2016. асистент

3) Испуњени услови за избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

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

1

2
3

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

5

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.

8

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

7

8

Број
радова,
сапштења,
цитата и др
3 рада из
категорије
М51

1 рад из
категорије
М63 и 1 рад
из
категорије
М33

oценa / број година
радног искуства
5
2016/17 – 4.77
2017/18 – 4.85
5 година

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

9 (девет)

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

[1] „Библијске одреднице о
робовима у светлу
старооријенталног законодавства“,
Богословље 70 (2), Београд 2011, 426.
[2] „Извори Макавејских књига“,
Богословље 71 (1), Београд 2012,
41-62.
[3] „Освајање Јерихона - тумачење
ИНав 6, 21“, Богословље 1/2017, 2748. М51
[4] „Стварање човека у Пост 2, 4б25 и стварање Енкидуа у Епу о
Гилгамешу I, 95-112“, у: Српска
теологија у двадесетом веку:
истраживачки проблеми и
резултати (прир. Б. Шијаковић),
Београд 2014 (15), 7-27.
[5] „Ps 2,7–8 im Narrativ des
Markusevangeliums“, in: Christ of
Sacred Stories (P. Dragutinovic/T.

Nicklas/K. G. Rodenbiker/V.
Tatalovic), WUNT II/453, Mohr
Siebeck, Tübingen 2017, 325-345.
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
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.

12
13

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

24

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

1 1. Стручно-професионални
допринос

2. Допринос академској и
широј заједници

3 Сарадња са другим
. високошколским,

научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

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.
22. 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.
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.
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.

1. Стручно-професионални допринос: др Ненад Божовић испуњава први изборни услов у две тачке: члан је
организационог одбора за припремање међународне библијске конференције на тему „Зашто је рецепција
важна“ („Why does reception matters?“) у Београду од 31. маја – 03. јуна 2018. године (2); био је члан комисија
за одбрану укупно 9 мастер радова (3).
2. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама
културе или уметности у земљи и иностранству: др Ненад Божовић је учествовао у програмима размене
наставника (Erasmus+ Teaching Staff Exchange Programme) као гостујући наставник од 28. новембра до 02.
децембра 2016. године на Универзитету Фридрих-Александер у Ерлангену/Нирнбергу у СР Немачкој
одржавши укупно 8 сати наставе (4).
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Прегледом образовног, научно-истраживачког и наставно-педагошког профила из приложене конкурсне
документације др Ненада Божовића, укупна оцена долепотписане комисије гласи да кандидат испуњава све
услове за тражено звање, како формалне, тако и суштинске. Његов научно-истраживачки профил се одлично
уклапа у ужу научну област за коју се бира, а висока оцена досадашњег педагошког рада препоручује га за
наставу предмета из области Библистике/Свето Писмо Старог Завета на Православном богословском
факултету. Кандидат поседује све предиспозиције за веома успешно бављење старозаветном библистиком, а
наставно-педагошке способности указују на квалитетно преношење знања будућим генерацијама.
Имајући у виду све изложено, као и чињеницу да кандидат испуњава све законске услове за избор у звање
доцента, Комисија сматра да др Ненад Божовић, досадашњи асистент на Катедри за Свето Писмо Старог
Завета на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, може и треба бити изабран у
звање доцента на основу објављеног конкурса, на који се пријавио као једини кандидат. С обзиром да
испуњава све услове предвиђене законом, предлажемо Наставно-научном и Изборном већу Православног
богословског факултета Универзитета у Београду да прихвати реферат Комисије и упути предлог Стручном
већу за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Београду за избор др Ненада Божовића у звање
доцента за ужу научну област Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Старог Завета.

У Београду, 11. априла 2018. године.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

____________________________
др Родољуб Кубат
редовни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду

___________________________
др Владислав Топаловић
ванредни професор
Православног богословског факултета
„Свети Василије Острошки“
Универзитета у Источном Сарајеву

____________________________
др Предраг Драгутиновић
ванредни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду

ДОДАТАК УЗ ТАЧКУ 3. САЖЕТКА (ОБРАЗАЦ 4Г)

Име кандидата: др Ненад Божовић

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА
А. Чланци, одреднице, прикази

[2011]
[1] „Библијске одреднице о робовима у светлу старооријенталног законодавства“,
Богословље 70 (2), Београд 2011, 4-26. М51
Оригинални научни рад.

[2012]
[2] „Извори Макавејских књига“, Богословље 71 (1), Београд 2012, 41-62. М51
Оригинални научни рад.

[2014]
[3] „Стварање човека у Пост 2, 4б-25 и стварање Енкидуа у Епу о Гилгамешу I, 95-112“, у:
Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати (прир. Б.
Шијаковић), Београд 2014 (15), 7-27. М63
Рад у тематском зборнику.

[2015]
[4] „Проф. др Драган Милин као библиста и предавач“, у: Кад Израил беше дете – Зборник
радова у част професора Драгана Милина поводом 70. рођендана (прир. Р. Кубат), Београд
2015, 11-22. М45
Рад у тематском зборнику.

[5] „Горња испосница Светог Саве код Студенице“, Бокатин Дијак, Бијељина 2015 (IV, 6),
219-248.

[2016]
[6] „Смисао човековог живота према Пост 2, 4а – 3, 25 и вавилонским митовима“, Видослов
67, Требиње 2016, 81-91.
[2017]
[7] „Библија и екологија – Однос човека према творевини у доба еколошких катастрофа“,
Православље 1200 (15. март 2017), 32-33.
[8] „Освајање Јерихона - тумачење ИНав 6, 21“, Богословље 1/2017, 27-48. М51
Оригинални научни рад.

[9] „Ps 2,7–8 im Narrativ des Markusevangeliums“, in: Christ of Sacred Stories (P.
Dragutinovic/T. Nicklas/K. G. Rodenbiker/V. Tatalovic), WUNT II/453, Mohr Siebeck, Tübingen
2017, 325-345. М33
Рад у тематском зборнику од међународног значаја.

Репринт y: Durch den Glauben denken – Aufsätze aus der serbischen Theologie heute (Hrgb. B.
Sijakovic), Orthodox-Theologische-Fakultät, Belgrad 2017, 45-68.
[10] „Wolfgang Speyer, Gesetz und Freiheit, Bedingtes und Unbedingtes (STS 56), InnsbruckWien 2016“, Philotheos 17 (2017), 165-170.
Приказ.

[11] „A. Ninković, Kako čitati Sveto Pismo, Beograd 2017“, Богословље 2017/2, 165-170.
Приказ.

[12] „Глосари“, „Глосе“, „Историјске књиге“, „Машал“, „Мудросна књижевност“,
„Параша“, „Пророчка књижевност“, „Помоћне историјске дисциплине“ „Псалтир“,
„Свештенички извор“, „Схолија“, у: Лексикон библијске егзегезе, Р. Кубат/П.
Драгутиновић (прр), Библијски институт ПБФ БУ, Београд 2018, 105, 106, 184-186, 250-251,
264-265, 290, 319-322, 346-347, 352-353, 389-390, 426-427. М46
Лексикографске одреднице.

[13] А. Папаниколау (коаутор), „Политичка теологија“, у: Лексикон библијске егзегезе, Р.
Кубат/П. Драгутиновић (прр), Библијски институт ПБФ БУ, Београд 2018, 317-319. М46
Лексикографска одредница.

[2018]
Одбрањена докторска дисертација на тему: Књига постања 2, 4б - 3, 24 у светлу акадске
литературе, Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Београд 2017.
М71
Б. Превод [са енглеског]:
[13] Ото А. Пајпер, „Откривење апостола Јована и Литургија ране цркве“, Жички
Благовесник, април/јун, 2010, 19-29, наслов оригинала O. A. Piper, “The Apocalypse of John
and the Liturgy of the Ancient Church”, Church History 20, Princeton 1950, 10-22.
Превод чланка.

В. Преводи [са немачког]
[14] Девтерономион, Демитологизација, Естетска рецепција, Методе (методолошки
плурализам), Петокњижје, Питање и одговори [προβλήματα καὶ λύσεις], Стари Завет,
Теологија ослобођења, у: Лексикон библијске егзегезе, Р. Кубат/П. Драгутиновић (прр),
Библијски институт ПБФ БУ, Београд 2018, 114-115, 117-118, 148-150, 254-256, 302-303,
307-308, 421-422, 439-441.
Преводи лексикографских одредница

Општи изборни услови за избор у звање доцента:
1/2 Стручно-професионални допринос: др Ненад Божовић испуњава први услов у две тачке
- био је члан комисија за одбрану укупно 9 мастер радова.
1/3 Члан је организационог одбора за припремање међународне библијске конференције на
тему Библијске рецепције у Београду од 31. маја – 03. јуна 2018. године.
3/4 Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно
установама културе или уметности у земљи и иностранству: др Ненад Божовић је
учествовао у програмима размене наставника (Erasmus+ Teaching Staff Exchange
Programme) као гостујући наставник од 28. новембра до 02. децембра 2016. године на
Универзитету Фридрих-Александер у Ерлангену/Нирнбергу у СР Немачкој одржавши
укупно 8 сати наставе.

