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АКАДЕМСКИ 

ПОДАЦИ 

   

 

Основне студије 
 

Година 2004. 

Место Београд 

Институција Филолошки факултет (Катедра за италијански језик и књижевност), 
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Универзитет у Београду 

Постдипломске  

студије  

                            Мастер 

 

Година 2008. 

Место Београд 

Институција Филолошки факултет, Универзитет у Београду 

Наслов мастер рада Италијански као међујезик код српских говорника 

Област Примењена лингвистика 

 

Докторске студије У току 

Година  

Место Београд 

Институција Филолошки факултет, Универзитет у Београду 

Наслов дисертације Семантичко-прагматичка анализа италијанског члана и његови 

еквиваленти у српском језику из перспективе референцијалности 

Област Наука о језику 

НАГРАДЕ И 

ПРИЗНАЊА 

 

  

  

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАД 

  

 

Кретање у служби 

 

 

30.01.2014 – Асистент за ужу научну област Италијански језик и 

лингвистика 

2009-2011 - Лектор за италијански језик као факултативни на  

Филолошко-уметничком факултету, Универзитета у Крагујевцу 

Јануара 2005-децембра 2005 - наставник италијанског језика у 

основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду 

Октобра 2004- јануара 2005 - лектор за италијански језик као 
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изборни на Филолошком факултету, Универзитета у Београду 

2005- данас - сарађује са Италијанским институтом за културу у 

Београду (Istituto Italiano di Cultura di Belgrado) у својству 

наставника италијанског језика 

 

 

 

 

 

 

Предмети из  којих 

изводи наставу 

Увод у морфосинтаксу италијанског језика 1 и 2  

Фонетика и фонологија италијанског језика 

Морфологија италијанског језика 1 и 2 

Синтакса италијанског језика 1 и 2 

Међународно искуство 

 

07-25.јануара 2013 – Као стипендиста Филолошко-уметничког 

факултета у Крагујевцу и Универзитета за странце у Перуђи 

похађала је курс за усавршавање наставника италијанског 

језика као страног на Универзитету за странце у Перуђи 

Септембар 2010  - стекла међународно признат сертификат за 

наставнике италијанског језика као страног CEDILS који 

додељује Универзитет Ca’ Foscari из Венеције 

1.фебруара-30.јуна 2007 - Стипендиста Министарства спољних 

послова Италије; похађала курс из Методике наставе страног 

језика на Универзитету за странце у Сијени, ментор - проф. др 

Андреа Виларини; оцена завршног рада: 30/30 

4-18. августа 2004 - Курс италијанског језика и културе, 

Универзитет за странце Данте Алигијери, ниво: највиши 

28.октобра -28.новембра 2002 - Стипендиста Владе Републике 

Италије у оквиру пројекта „L’Italia e i Balcani“; похађала је 

наставу на Универзитету у Удинама и Горици 

8.јула.- 2.августа 2002 - Курс италијанског језика и културе у 

Фиренци (Scuola Toscana), ниво: највиши 
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10.јула - 4-августа 2000 - Курс италијанског језика и културе у 

Фиренци (Scuola Toscana), ниво: највиши 

ДРУШТВЕНА 

АКТИВНОСТ И 

РУКОВОЂЕЊЕ 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ 

НАУЧНО-

ИСТРАЖИВАЧКОГ 

РАДА  

 

 

Монографије,  

поглавља у  

монографијама 

 

 

Радови у часописима и 

зборницима са 

научних скупова 

 

 

Кукић, Т., (2009). Италијански као међујезик код српских 

говорника: морфосинтаксички аспект, Филолошко-уметнички 

факултет, Крагујевац, књига 1, 499-506. [ISBN 978-86-85991-16-

5] 

 

Кукић, Т.,(2011). Италијански као међујезик код српских 

говорника: синтаксичке, правописне, лексичке и стилске 

грешке, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, књига 1, 

431-440. [ISBN 978-86-85991-30-1] 

 

Кукић, Т., (2012). Изостављање одређеног члана код ученика 

италијанског језика као страног чији је матерњи језик српски, 

Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, књига 1, 341-349. 

[ISBN 978-86-85991-39-4] 
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Прошић, Кукић, Т., (2014). Анализа изостављања одређеног и 

неодређеног члана у италијанском језику код ученика чији је Л1 

српски  из перспективе трансфера, Филолошко-уметнички 

факултет, Крагујевац, књига 1, 407-419. [ISBN 978-86-85991-60-

8] 

Кукић, Т. Genesi e storia dell'articolo italiano: un fenomeno 

panromanzo. Наслеђе, 29, 2014, 229-242. (ISSN 1820-1768/ 

COBISS.SR-ID 115085068) 

Кукић, Т. (2015). Categoria della definitezza e indefinitezza nella 

lingua italiana e serba: aspetti teorici. Скопље: Универзитет „Св. 

Ђирило и Методије“, (прир.) Никодиновска, Р., стр.315-326. 

[ISBN 978-608-234-036-4] 

 

УЧЕШЋЕ НА 

НАУЧНИМ 

СКУПОВИМА И 

КОНГРЕСИМА 

 

 14.02.2009. - Кукић, Т., Италијански као међујезик код српских 

говорника: морфосинтаксички аспект, I научни скуп младих 

филолога „Савремена проучавања језика и књижевности“, 

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 

 

06.03.2010. Кукић, Т. - Италијански као међујезик код српских 

говорника: синтаксичке, правописне, лексичке и стилске 

грешке, II научни скуп младих филолога Србије „Савремена 

проучавања језика и књижевности“, Филолошко-уметнички 

факултет, Крагујевац 

 

12.03.2011. Кукић, Т. -  Изостављање одређеног члана код 

ученика италијанског језика као страног чији је матерњи језик 

српски, III научни скуп младих филолога Србије „Савремена 

проучавања језика и књижевности“, Филолошко-уметнички 

факултет, Крагујевац 

 

30.03.2013. - Прошић, Кукић, Т. - Анализа изостављања 

одређеног и неодређеног члана у италијанском језику код 

ученика чији је Л1 српски  из перспективе трансфера, V научни 

скуп младих филолога Србије „Савремена проучавања језика и 
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књижевности“, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 

 

 

13.09-14.09.2014 – Учешће на међународном скупу на Охриду 

“Parallelismi linguistici, letterari e culturali” са радом Categoria 

della definitezza e indefinitezza nella lingua italiana e serba: aspetto 

teorico у организацији Универзитета у Скопљу „Св. Ђирило и 

Методије“ 

 

19.06-20.06.2015 - Учешће на међународном скупу у Бањалуци 

“La capsula del tempo” са радом L'italiano contemporaneo e il suo 

insegnamento: l'esempio di un film у организацији Филолошког 

факултета и Катедре за италијански језик и књижевност 

Универзитета у Бањалуци 

 

УЧЕШЋЕ У 

НАУЧНИМ 

ПРОЈЕКТИМА 

 

  

ЈАВНА ПРЕДАВАЊА   

 

 

УЧЕШЋЕ У  

РАЗВОЈУ НАУЧНО- 

-НАСТАВНОГ 

ПОДМЛАТКА 

 

Докторске дисертације  

 

Мастер радови 
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УРЕЂИВАЊЕ 

ЧАСОПИСА  

 

ЧЛАНСТВО У  

НАУЧНИМ И  

СТРУЧНИМ 

ТЕЛИМА И 

ОДБОРИМА 

 

 

 

 


