Процедура избор у звања и заснивања радног односа спроводи се путем јавног
конкурса. Конкурс се објављује јавно, путем средстава информисања у дневним
новинама и на сајту Универзитета. Одлуку о расписивању конкурса за заснивање
радног односа и избор у наставничко или сараднико звање доноси Сенат Универзитета
на приједлог Вијећа организационе јединице Универзитета у Источном Сарајеву.
Избори наставника и сарадника се врше на уже научне области у складу са Правилника
(Правилник о измјенама Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и
ужим областима, Службени гласник Републике Српске 27/10).
Услови за избор наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању,
а процедура за избор детаљно је пецизирана Правилником о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (у прилогу).
Доц. др Жана Гавриловић је наставник у радном односу на Филозофском факултету
Универзитета у Источном Сарајеву и држи наставу на Студијском програму за
енглески језик и књижевност и Студијском програму за кинески и енглески језик и
књижевности. Именована је 23. 1. 2007. године изабрана у звање асистента за предмет
Енглески језик, 23. 12. 2010. године изабрана је у звање вишега асистента за ужу
научну област Специфични језици (Англистика – Енглески језик), а 30. 4. 2015. године
добила је избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици и ужу област
образовања Англистика – Енглески језик и лингвистика.
Конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици, ужа
образовна област Англистика – Енглески језик и лингвистика објављен је у дневном
листу Глас Српске, дана 28. 1. 2015. године. Именована је предала пријаву на Конкурс
(наш број 145/15 од 2. 2. 2015.). Уз пријаву је приложила:
-

овјерену копију дипломе о стеченој високој спреми,
овјерену копију дипломе о стеченој магистратури,
овјерену копију увјерења о докторирању,
овјерену копију извода из матичне књиге рођених,
овјерену копију одлуке о сагласности за избор у звање асистента,
овјерену копију рјешења о избору у звање вишег асистента,
биографију,
листу библиографских јединица, са по једним примјерком свега наведеног на
датој листи (укупно шест објављених радова).

Скенирана конкурсна документација је у прилогу.
Вијеће Филозофског факултета је на 211. сједници, одржаној 6. 2. 2015. године
именовало Комисију за припремање извјештаја за избор у звање доцента за ужу научну
област Специфични језици, ужа образовна област Англистика – Енглески језик и
лингвистика. (у прилогу)
Комисија је припремила Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање
(Извјештај број 376/15 од 24. 2. 2015. године). (у прилогу).

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на 212. сједници одржаној 12. 3. 2015.
године донијело је Приједлог одлуке о избору др Жане Гавриловић у звање доцента
(Приједлог број 569/15, од 12. 3. 2015. године). (у прилогу)
Сенат Универзитета у Источном Сарајеву на XL сједници одржаној дана 30. 4. 2015.
године потврдио је приједлог Наставно-научног вијећа Филозофског факултета и донио
коначну Одлуку о избору у звање доцента (Одлука број 01 – С-132- XL/15 од 30. 4.
2015. године). (у прилогу)

