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1.

Енглески језик

Основне академске студије

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Консекутивно превођење у оквиру представљања Међународног кривичног суда, Факултет
1.
здравствених, правних и пословних студија, 2017.
2.

Превод документације у оквиру програма Erasmus + КА1- академска мобилност, 2017.

3.

Превод документације за потребе истраживачког тима у клиничкој студији Summit HZC113782
из области пулмологије, 2016.

4.

Превод документације за потребе истаживачког тима у клиничкој студији PT010005 из области
пулмологије, 2016.

5.

Део преводилачког тима у оквиру конференције „Ваљевска болница 1914-1915“, 2015.

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

Conference on Sustainable Tourism in the Danube Region: New Perspectives, 2017.

Усавршавања

Understanding Listening Assessment, Cambridge English, 2017.
Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске
климе, ЗУОВ, 2016.
Конференција о мултилингвизму, EUNIC/British Council, Београд 2015.
Диференцирана настава, ЗУОВ, 2014.
Oxford Day, The English Book, Београд, 2012.

Други подаци које сматрате релевантним

Наташа Мирковић, МА
наставник енглеског језика
Биографија
Наташа Мирковић је рођена 20.11.1989. године у Ваљеву, где је завршила основну
и средњу школу (Ваљевска гиманзија, друштвено-језички смер). Године 2008. уписује
Филолошки факултет Универзитета у Београду, студијска група Енглески језик и
књижевност. По завршетку основних студије 2012. године, стиче звање дипломирани
професор језика и књижевнсоти. На матичном факултету исте године уписује мастер
студије, студијски програм Језик, књижевност, култура. Мастер рад на тему Утицај Бит
генерације на западну културу и друштво брани са највишом оценом 2014. године и стиче
звање мастер професор језика и књижевности. Академске године 2015/2016. уписује
докторкске студије, студијски програм Језик, књижевност, култура.
Када је реч о радном искуству, била је запослена у Медицинској школи „Др Миша
Пантић“ (2012-2013. 2015-2016.) и Ваљевској гимназији (2014-2016). Такође, шест година
(2012-2018.) је радила у Центру за стране језике Контекст (2012-2018). Током рада у
настави активно је била укључена у унапређење наставног процеса кроз примену
савремених технологија у настави страних језика, blended learning, e-learning, развоју
силабуса/курикулума и њиховој имплементацији на различитим, језичким нивоима у
складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике, интерактивним
приступом са фокусом на потребе полазника. Такође, припрема студенте/ученике за
Cambridge испите. Током рада у Ваљевској гимназији била је део организационог тима
Приредбе на страним језицима, а током рада у Центру за стране језике Контекст део
организационог тима активности предвиђених за Џез фест, Ваљево (Деца певају џез).
Од 2016. године је запослена на Факултету здравствених правних и пословних
студија, Универзитет Сингидунум, Ваљево у звању наставника енглеског језика. Поред
рада у настави, такође је члан Департмана за међународну сарадњу и задужена за ширење
мреже међународнимх партнерстава са многобројним универзитетима широм света. Ради
на пројектима академске мобилности КА1 и КА2 пројектима са партнерским
универзитетима (писање пројектних апликација, организационе и административне
активности). Учествује на међународним догађајима (30 година Erasmus+, Дизелдорф).
Бави се активностима промоције Erasmus+ размена (Међународни инфо дан, снимање
промо рекламног спота).
Од 2016. године уређује Singidunum News, студентски часопис на енглеском језику.
Део је организационог тима и учесник бројних активности на ФЗП. У њих се убрајају
радионице за ученике средњих школа РАСТ и Дана страних језика, традиционална
празничне манифестације на ФЗП. Део је акредитационог тима и учествује у промотивним
активностима факултета.

Стручно усавршавање







Conference on Sustainable Tourism in the Danube Region: New Perspectives, 2017.
Understanding Listening Assessment, Cambridge English, 2017.
Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске
климе, ЗУОВ, 2016.
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Репрезентативне преводилачке референце





Превод промотивних материјала о оквиру појединачних студисјких програма, 2018.
Консекутивно превођење у оквиру представљања Међународног кривичног суда,
Факултет здравствених, правних и пословних студија, 2017.
Превод документације у оквиру програма Erasmus + КА1- академска мобилност,
2017.
Део преводилачког тима у оквиру конференције „Ваљевска болница 1914-1915“,
2015.
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