
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

 

Име и презиме  Ивана Грујић  
Звање Наставник страног језика  
Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или 
непуним радним временом и од када 

Факултет за право, безбедност и менаџмент ''Константин Велики'' Ниш, 

05.02.2022.  

Ужа научна односно уметничка област Страни језици  
Академска каријера 

 Година  Институција  Научна или 
уметничка област  Ужа научна, уметничка или стручна област 

Избор у звање 2021 
Факултет за право, безбедност и менаџмент 
''Константин Велики'' Ниш 

Филолошке науке   Страни језици – Француски језик 

     

Специјализација     

Магистратура     

Мастер     

Диплома 2009 

Универзитет у Приштини, Филозофски 
факултет у Приштини, са седиштем у Косовској 
Митровици  

Филолошке науке Француски језик и књижевност  

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 
1,2,3.... 

Ознака 
предмета 

Назив предмета      Вид наставе 
Назив студијског 
програма  

Врста студија (ОСС, ССС, 
ОАС, МСС, МАС, САС) 

1. OS1FJ Француски језик 1  Предавања 

Право, Менаџмент 
у безбедности, 

Менаџмент у 
саобраћају 

ОАС  

2.  OS2FJ Француски језик 2  Предавања  
Право, Менаџмент 
у безбедности, 
Менаџмент у 
саобраћају 

ОАС 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Преводе за 14 култних старих филмова француског режисера Клода Лелуша. 

2.  Un homme et une femme (Један човек и једна жена-1966).   



3.  L’aventure c’est l’aventure (Авантура је авантура-1972). 

4.  La bonne année (Добра година-1973). 

5.  Les uns et les autres (Једни и други- 1981). 

6.  Edith  et Marcel (Едит и Марсел-1983). 

7.  Partir, revenir (Реинкарнација- 1985). 

8.  Attention bandits! (Пази,бандити-1986), Ittinéraire d’un enfant gâté (Путопис размаженог детета-1988) 

9.  La belle histoire (Лепа прича-1992). 

10.   

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни  

Усавршавања  

 2011. године је провела 2 месеца у Ници, у Француској, на усавршавању језичких компетенција. 

 Уверење Certificate, активно учешће на специјалистичком семинару и успешно завршена обука на тему: “Kреирање 
и управљање наставним садржајима на moodle платформи за студије на даљину”, 2022, Факултет за право  
безбедност и менаџмент „Константин Велики“, Ниш. 

Други подаци које сматрате релевантним 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том слушају 
даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 

 


