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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

CURRICULUM VITAE  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ   

Име и презиме Маша Петровић Гујаничић 

Година и место рођења 1987. Ужице 

Звање Асистент 

е-mail masa.petrovic@yahoo.com  

Универзитет, факултет, 
организациона јединица 

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко - уметнички факултет,  
Одсек за филологију, Катедра за хиспанистику 

 

Образовно-научно поље Друштвено - хуманистичке науке 

 

Научна/уметничка област,  

ужа научна/уметничка 
област, специјалност 

Филолошке науке (хиспанистика), Шпански језик и лингвистика 

ЗНАЊЕ СТРАНИХ 
ЈЕЗИКА 

Шпански језик (чита, пише, говори, разуме - одлично) 
Енглески језик (чита, пише, говори, разуме - одлично) 
Француски језик  (чита, пише, говори, разуме - задовољавајуће) 

  

АКАДЕМСКИ ПОДАЦИ 

 

Основне студије  

Година 2006 – 2010 

Место Крагујевац 

Институција Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу 

Наслов диплом. рада - 

mailto:masa.petrovic@yahoo.com
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Област Шпански језик и хиспанске књижевности 

Постдипломске студије  

Година 2010 – 2011 

Место Београд 

Институција Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Наслов тезе Употреба родно осетљивог језика у медијима 

Област Критичка анализа дискурса 

Докторске студије  

Година 2011 -   

Место Крагујевац 

Институција Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу 

Наслов дисертације Прагматичко-стилистичке одлике паремиолошких формула у 
новинском дискурсу шпанског и српског језика (у процесу одобрења) 

Област Наука о језику 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

 

Кретање у служби 

 

29. 10. 2012. - 

 

 
 
Асистент за шпански језик на Филолошко-уметничком факултету 
Универзитета у Крагујевцу    

Предмети из којих  
изводи наставу 

 

Академска 2012/13. година 

 

Други страни језик - шпански језик 1 (прва година, 4 часа вежби 
недељно) 

Фонетика и фонологија шпанског језика (друга година, 2 часа вежби 
недељно) 

Историјска граматика шпанског језика (четврта година, 2 часа вежби 
недељно) 

Лексикологија шпанског језика (четврта година, 2 часа вежби недељно) 

 

Академска 2013/14. година 

 

Увод у морфосинтаксу шпанског језика 1 (прва година, 2 часа вежби 
недељно) 

Увод у морфосинтаксу шпанског језика 2 (прва година, 2 часа вежби 
недељно) 

Фонетика и фонологија шпанског језика (друга година, 2 часа вежби 
недељно) 

Морфологија шпанског језика (друга година, 2 часа вежби недељно) 

Синтакса просте реченице у шпанском језику (трећа година, 2 часа 
вежби недељно) 

Синтакса сложене реченице у шпанском језику (трећа година, 2 часа 
вежби недељно) 

Историјска граматика шпанског језика (четврта година, 2 часа 
недељно) 

Лексикологија шпанског језика (четврта година, 2 часа вежби недељно) 

Методика наставе шпанског језика (четврта година, 2 часа вежби 
недељно) 
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Социолингвистика (мастер студије, 2 часа вежби недељно) 
 
Академска 2014/15. година 
 

Увод у морфосинтаксу шпанског језика 1 (прва година, 2 часа вежби 
недељно) 

Фонетика и фонологија шпанског језика (друга година, 2 часа вежби 
недељно) 

Фонетика и фонологија шпанског језика (прва година, 2 часа вежби 
недељно) - предмет је по новој акредитацији пребачен са друге на прву 
годину 

Синтакса просте реченице у шпанском језику (трећа година, 2 часа 
вежби недељно) 

Историјска граматика шпанског језика (четврта година, 2 часа 
недељно) 

Лексикологија шпанског језика (четврта година, 2 часа вежби недељно) 

Методи у настави страних језика (четврта година, 2 часа вежби 
недељно) 

Социолингвистика (мастер студије, 2 часа вежби недељно) 
 
Академска 2015/16. година 
 

Други страни језик - шпански језик 1 (прва година, 4 часа вежби 
недељно) 

Увод у морфосинтаксу шпанског језика 1 (прва година, 2 часа вежби 
недељно) 

Историјска граматика шпанског језика (четврта година, 2 часа 
недељно) 

Социолингвистика (мастер студије, 2 часа вежби недељно) 

ДРУШТВЕНА АКТИВНОСТ 
И РУКОВОЂЕЊЕ 

 фебруар  - новембар 2015  

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА  

 
 
 
 
 
 
Секретар Катедре за хиспанистику Филолошко-уметничког факултета 
Универзитета у Крагујевцу 

Рад у часопису или у 
зборнику са научног скупа 

 1. Петровић, Маша: „Употреба родно сензитивног језика у медијима“ у: 
Зборник са IV Научног скупа младих филолога Србије Савремена 
проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет 
Универзитета у Крагујевцу, стр. 651-659 (ISBN 978-86-85991-50-9 / 
COBISS.SR-ID 197524748) 

 

2. Petrović, Maša; Vidanović, Neda: “Crytical Discourse Analysis: Television 
Videos in Serbian and Spanish Political Campaigns“ u: Book of abstracts 
exposed at The First International Conference for Young Scholars in Social 
Sciences and Humanities, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 

str. 97 (ISBN 978-86-6065-135-0 / COBISS.SR-ID 275575047) 

 

3. Петровић, Маша: „Глаголске перифразе са герундом у шпанском и 
њихови преводни еквиваленти у српском језику“ у: Зборник са V 
Научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика 
и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у 
Крагујевцу, стр. 261-268 (ISBN 978-86-85991-61-5 / COBISS.SR-ID 
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206008588) 

 

4. Петровић, Маша; Видановић, Неда: „Употреба емотикона као 
глобални феномен на друштвеној мрежи“ у: Књига резимеа радова 
изложених на научном скупу Наука и глобализација, Филозофски 
факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 49 (ISBN 978-
99938-47-49-6 / COBISS.BH-ID 3695384) 

 

5. Петровић, Маша; Тулимировић, Бојана: „Придевски пароними у 
српском и њихови преводни еквиваленти у шпанском језику“, 

Крагујевац: Наслеђе, 28, стр. 25-38 (ISSN 1820-1768 / COBISS.SR-ID 

115085068) 

 

6. Тулимировић, Бојана; Петровић, Маша: „Форме обраћања у 
рекламним слоганима новинарског дискурса у Шпанији“, у: Зборник са 
VI Научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања 
језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Универзитета 
у Крагујевцу, стр. 217-226 (ISBN 798-86-85991-74-5 / COBISS.SR-ID 
214038284) 

 

7. Petrović, Maša; Tulimirović, Bojana: “El estatus de las fórmulas rutinarias 
en los estudios fraseológicos de las lenguas serbia y española” u: Knjiga 
sažetaka radova predstavljenih na prvoj nacionalnoj konferenciji 
Hispanistika u srpskoj kulturi i nauci, Filološko-umetnički fakultet 

Univerziteta u Kragujevcu,  стр. 25 (ISBN 978-86-85991-68-4) 

 

8. Петровић, Маша; Видановић, Неда: „Употреба емотикона као 
глобална пракса на друштвеној мрежи“ у: Радови, бр. 16, књ. 1/2, стр. 

687-698 (ISSN 1512-5858 / COBISS.BH-ID 7948294) 

 

9. Петровић Гујаничић, Маша; Тулимировић, Бојана: „Метод обраде 
рутинских формула u шпанском језику: пример фразеолошког обрасца“ 
у: Зборник са VII Научног скупа младих филолога Србије Савремена 
проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет 

Универзитета у Крагујевцу, стр. 165-173 

 

10. Петровић Гујаничић, Маша; Вељовић, Јелица: „Хиспанистика у 
српској култури и науци“ у Липар, бр. 58, стр. 291-296 (ISSN 1450-8338 / 
COBISS.SR-ID 151188999)  
 
 

 

УЧЕШЋЕ НА 
НАУЧНИМ/СТРУЧНИМ 

СКУПОВИМА И 
КОНГРЕСИМА 

 

                                    2015 

 

 

  

 

 

 

2014.                                       

 
 
 
 
 
 
 
Петровић, Маша; Тулимировић, Бојана 
„Метод обраде рутинских формула у шпанском језику: пример 
фразеолошког обрасца“ 
VII Научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања 
језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Универзитета 
у Крагујевцу, Крагујевац, 28. март 2015. године 
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ВЕШТИНЕ И 
СПОСОБНОСТИ 

Petrović, Maša; Tulimirović. Bojana 
“El estatus de las fórmulas rutinarias en los estudios fraseológicos de las 
lenguas serbia y española” 
Primera conferencia nacional: Estudios hispánicos en la cultura y la ciencia 
serbia, Universidad de Kragujevac, Facultad de Filología y Artes, 
Kragujevac,  28-29 novembar 2014. godine 
 
Тулимировић, Бојана; Петровић, Маша 
„Форме обраћања у рекламним слоганима новинарског дискурса у 
Шпанији“ 
VI Научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика 
и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у 
Крагујевцу, Крагујевац, 22. март 2014. године 
 
 
 
Петровић, Маша; Видановић, Неда 
„Употреба емотикона као глобални феномен на друштвеној мрежи“ 
Наука и глобализација, Филозофски факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву, Пале, 17-19. мај 2013. године 
 
Петровић, Маша 
„Глаголске перифразе са герундом у шпанском и њихови преводни 
еквиваленти у српском језику“ 
V Научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика 
и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у 
Крагујевцу, Крагујевац, 30. март 2013. године 
 
 
 
Петровић, Маша; Видановић, Неда 
 „Критичка анализа дискурса: телевизијски спотови у српским и 
шпанским политичким кампањама“ 
Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника 
друштвених и хуманистичких наука Контексти, Филозофски факултет 
Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 01. децембар 2012. године 
 
Petrović, Maša 
“Publicidad y cortesía en la prensa española”  
Estudios Filológicos de Espaňol - Encuentro de Jóvenes Hispanistas, ELTE 
BTK Departamento de Filología Hispánica, Universidad de Eötvös Loránd, 
Budimpešta, 08-09. novembar  2012. godine 
 
Petrović, Maša 
“El uso de porqué, porque, por qué y por que en la prensa española y el 
ámbito académico” 
Conferencia internacional Estudios hispánicos – tradición, retos, 
innovaciones, Universidad de Kragujevac, Facultad de Filología y Artes, 
Kragujevac,  28-29. septembar 2012. godine 
  
Петровић, Маша 
„Употреба родно сензитивног језика у медијима“ 
IV Научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика 
и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у 
Крагујевцу, Крагујевац, 17. март 2012. године 
 
 
 
Секретар организационог одбора Прве националне конференције 
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хиспаниста: Хиспанистика у српској култури и науци, одржане 28. и 
29. новембра 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у 
Крагујевцу 
 
Учешће у организацији културних активности на Филолошко-
уметничком факултету (Дан књиге, Дан шпанског језика, промоције 
Катедре за хиспанистику) 
 
Учешће на Ноћи истраживача 25. септембра 2015. године са поставком 
Језичке играрије 

 


