Вања Станишић

ИЗ БИОГРАФИЈЕ
Рођен 3. 5. 1961. у Београду. Дипломирао 1986. године на Филолошком
факултету у Београду на Катедри за јужнословенске језике – група
српскохрватски језик с балканологијом. Од 1987. до 1992. радио у
Балканолошком институту САНУ као истраживач сарадник на пројекту
"књижевне и језичке везе балканских народа". Ту је 1990. магистрирао с темом
"Досадашња проучавања српско-албанских језичких односа" (ментор Павле
Ивић). Од 1992. године ради на Филолошком факултету у Београду на катедри
за јужнословенске језике као предавач на предметима упоредна граматика
словенских језика и упоредна граматика индоевропских језика. Године. 2002.
одбранио је докторску дисертацију под називом “Фонолошка основа балканских
језика и њихова графичка форма” (ментор Радојица Јовићевић). Од 2003. године
ангажован је и на катедри за албанологију Филолошког факултета као предавач
на предмету Историја албанског језика с дијалектологијом. Од 2006. године
увео је курс предавања из предмета Развој писма.
Године 2008. изабран је у звање ванредног професора за научну област
Палеославистика, предмет Упоредна граматика словенских језика на Катедри за
српски језик с јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду.
У току студија похађао је међународне курсеве бугарског језика (Софија
1982), албанског језика (Приштина 1985. и 1987) и цинцарског (арумунског)
језика у Фрајбургу 1988. Школску 1994-1995. годину провео је на студијском
боравку у Риму где му се пружила прилика да учествује на међународном скупу
о албанском језику при универзитету у Салерну с рефератом "Alcuni fatti sulle
relazioni etno-culturali serbo-albanesi". Две школске године, 1998-1999. и 19992000, провео је у Кини као лектор српског језика на Катедри за српски и
хрватски језик Пекиншког универзитета за стране језике (北京外国语大学). Од
2011. до 2014. радио је као предавач на Катедри за српски и хрватски језик
Ханкук универзитета у Сеулу (Hankuk University of Foreign Studies, 한국 외국 어
대학교), где је био отишао с места руководиоца Катедре за албанологију
Филолошког факултета у Београду.
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