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НАСТАВНО–НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
Aсистент, ужа научна област- Специфичне књижевности (Германистика)
Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета на Палама ,Универзитета у
Источном Сарајеву, број ННВ: 2976/19 од 15.10.2019, именовани смо у Комисију за
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном
листу “ Глас Српске“ од 02.10.2019. године, за избор у академско звање Асистент, ужа
научна област Специфичне књижевности (Германистика)
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области,
научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у
звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
1. доц. др Александар Петровић, доцент, предсједник
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Језици и књижевност
Ужа научна област: Специфичне књижевности (Германистика)
Датум избора у звање: 12. 3. 2019.
Универзитет: Универзитет у Истoчном Сарајеву
Факултет: Филозофски факултет Пале
2. доц. др Милица Пасула, доцент, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Језици и књижевност
Ужа научна област: Германистика
Датум избора у звање 15. 12. 2014.
Универзитет: Универзитет у Новом Саду
Факултет: Филозофски факултет Нови Сад
3. проф. др Саша Кнежевић, редовни професор, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Језици и књижевност
Ужа научна област: Специфичне књижевности (Србистика)
Датум избора у звање 4. 4. 2019.
Универзитет: Универзитет у Истoчном Сарајеву
Факултет: Филозофски факултет Пале

Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном
односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој
високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.
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На претходно наведени конкурс пријавило се 2 (два) кандидата:
1. Стефан Мандић
22. Стела Кићановић

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописан члан3 77.
Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10,
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у
Источном Сарајеву и чланoве 5, 6 и 374. Правилника о поступку и условима избора
академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање
извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, Наставнонаучном/умјетничком вијећу Филозофског факултета/академије и Сенату
Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 01-С-390-III/19, 27.09.2019.
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 02.10.2019.
Број кандидата који се бира
1 (један)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан, списак предмета
Асистент, Специфичне књижевности (Германистика)
Број пријављених кандидата
2 (два)

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Стефан (Горан) Мандић
Датум и мјесто рођења
05.07.1985, Рогатица, БиХ
Установе у којима је кандидат био запослен
Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме).
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
4
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.
2
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- 2009. – 2011. Кошаркашки клуб «Игман» И. Илиџа
- 2015. – 2016. Средњошколски центар Пале
- 2017. – 2019. Центар за језике „Teacher“ Фоча
- 2016. – 2019. Едукативни центар „Big Ben”
- феријални рад 2013. – 2019. GmbH „VOGT“ Минхен, СР Њемачка
Звања/радна мјеста
- Кошаркашки клуб «Игман» И. Илиџа: тренер женске и мушке екипе
- Средњошколски центар Пале, Центар за језике „Teacher“ Фоча, Едукативни центар
„Big Ben”: наставник њемачког језика
- GmbH „VOGT“ Минхен: није наведено радно мјесто
Научна област
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале 2012. - 2016.
Назив студијског програма, излазног модула
Основне академске студије
Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив
8,19; Професор њемачког језика и књижевности – 240 ECTS
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет 2016. – у току
Назив студијског програма, излазног модула
Академске студије другог циклуса
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
Студије у току – статус апсолвента
Наслов магистарског/мастер рада
Ужа научна/умјетничка област
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Наслов докторске дисертације
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
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Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора

Радови послије посљедњег избора/реизбора6
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
ДРУГИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Стела (Драгиша) Кићановић
Датум и мјесто рођења
29.10.1996, Зворник, БиХ
Установе у којима је кандидат био запослен
- 2018. – 2019. ИН – центар за језике Пале
- 2018. – феријални рад (није наведена институција)
Звања/радна мјеста
- ИН – центар за језике Пале – наставник њемачког језика
- феријални рад: није наведено радно мјесто
Научна област
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале 2015. - 2019.
Назив студијског програма, излазног модула
Основне академске студије
Просјечна оцјена током студија7, стечени академски назив
9,13; Дипломирани професор њемачког језика и књижевности – 240 ECTS
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка

Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
7
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
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Назив студијског програма, излазног модула
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
Наслов магистарског/мастер рада
Ужа научна/умјетничка област
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Наслов докторске дисертације
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора

Радови послије посљедњег избора/реизбора8
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА9
У складу са чланом 4а, тачка 3 Правилника о поступку и условима избора академског
особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатима је одржан на
Филозофском факултету у Палама дана 31.10.2019. године, о чему је сачињен и
Записник. Интервју је обављен у присуству два члана комисије: доц. др Александра
Петровића, предсједника Комисије и проф. др Саше Кнежевића, члана Комисије.
Прије почетка усменог интервјуа Комисија је констатовала и упознала кандидате да
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
9
Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника
о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију
подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама
факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи
датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)
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је извршила увид у комплетан конкурсни материјал, и констатовала да оба кандидата
испуњавају услове конкурса. Такође, комисија је предочила кандидатима начин рада
Комисије и принципе којима се она руководи у свом раду.
Оба кандидата истичу спремност за напредовањем и бављењем књижевношћу.
Кандидати показују да немају дубљи увид у савремену књижевну продукцију на
њемачком језику. Кандидат Стефан Мандић је исказао интересовање за њемачку
филозофију и европске културно-филозофске токове.
1. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ
ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава.
Први кандидат: Стефан Мандић
Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
избор у звање10
испуњава
испуњава)
Навести списак
минимално прописаних
услова
1. Има завршен први
Испуњава услов Кандидат је 12.07.2016. завршио
циклус студија са
академске студије првог циклуса
најмање 240 ECTS
у трајању од четири године и
и најнижом
укупно 240 ECTS са просјечном
просјечном
оцјеном 8,19
оцјеном 8,0 или 3.5

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Други кандидат: Стела Кићановић
Минимални услови за
испуњава/не
11
избор у звање
испуњава
Навести списак
минимално прописаних
услова

Навести резултате рада (уколико
испуњава)

У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
11
У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
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1. Има завршен први
циклус студија са
најмање 240 ECTS
и најнижом
просјечном
оцјеном 8,0 или 3.5

Испуњава услов

Кандидат је 04.07.2019. завршио
академске студије првог циклуса
у трајању од четири године и
укупно 240 ECTS са просјечном
оцјеном 9,13

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу
научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са
образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата
задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати
образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно.
На основу анализе конкурсног материјала Комисија констатује да оба кандидата
испуњавају прописане услове за избор у академско звање асистент, ужа научна
област Специфичне књижевности (Германистика) одн. имају завршен први
циклус студија са најмање 240 ECTS и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3.5.
Кандидат Стела Кићановић има вишу просјечну оцјену током студија одн. 9,13 од
кандидата Стефана Мандића (8,19). Комисија није могла да упореди просјечне
оцјене из предмета на којима би били ангажовани с обзиром да кандидат Стела
Кићановић није доставила детаљан списак предмета са оцјенама. Просјек оцјена
кандидата Стефана Мандића на тим предметима је 8,73, што је утврђено на
основу приложеног Додатка дипломи.
Кандидат Стефан Мандић има статус апсолвента на другом циклусу студија.
Кандидат Стела Кићановић је навела у биографији да је уписала други циклус
студија, али није приложила никакав доказ о томе, те Комисија не може да
позитивно вреднује овај навод, поготово што је кандидаткиња завршила основни
студиј у јулу текуће године.
Обављени интервју показује да кандидати немају дубљи увид у савремену
књижевну продукцију на њемачком језику, нити се истичу неким другим
активностима на пољу књижевности. Ипак, комисија даје у овом сегменту

предност кандидату Стефану Мандићу с обзиром на показано интересовање за
њемачку филозофију одн. европске културно-филозофске токове.
Кандидаткиња Стела Кићановић истиче да је радила као студенткиња од 2018. г.
као наставник њемачког језика, што је наставила и након завршетка основних
студија, те да је волонтирала током „Дана отворених врата“ на Филозофском
факултету на Палама.
Кандидат Стефан Мандић истиче да је радио од 2016. као наставник њемачког
језика у двије приватне установе и од тога годину дана у Средњошколском центру
Пале. Осим тога, сваке године од 2013. до 2019. од јула до октобра радио је у
предузећу VOGT у Минхену, СР Њемачка.
Остале чињенице које су наведене у документацији оба кандидата, Комисија не
сматра релевантним за избор.
Комисија цијени да је пресудан фактор за избор у звање асистента, осим
просјечне оцјене током студија, показана жеља за даљим усавршавањем, што даје
предност кандидату Стефану Мандићу због статуса апсолвента на другом циклусу
студија. Осим тога кандидат Стефан Мандић показује интересовање за њемачку
филозофију и европске културно-филозофске токове, што је за бављење
књижевношћу, која потиче из страног, у овом случају западно-европског
културног круга, есенцијално. И током спроведеног интервјуа кандидат Стефан
Мандић у овом смислу оставља бољи утисак у односу на кандидата Стелу
Кићановић. Томе треба додати и дуже радно искуство кандидата Стефана
Мандића као наставника као и његов дужи боравак у СР Њемачкој.

На основу свега наведеног, комисија с посебним задовољством предлаже
Наставно-научном

вијећу

Филозофског

факултета

Пале

и

Сенату

Универзитета у Источном Сарајеву да кандидата Стефана Мандића изабере
у звање асистента за ужу научну област Специфичне књижевности
(Германистика).

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1. доц. др Александар Петровић, доцент, Специфичне
књижевност (Германистика), Филозофски факултет Пале,
Универзитет у Источном Сарајеву, предсједник

_____________________________________
2. доц. Др Милица Пасула, доцент, Германистика,
Филозофски факултет, Универзитет Нови Сад, члан

_______________________________________
3. проф. др Саша Кнежевић, редовни професор, Специфичне
књижевност (Србистика), Филозофски факултет Пале,
Универзитет у Источном Сарајеву, члан

_____________________________________

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан
је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини састaвни дио
овог извјештаја комисије.
Ч Л А Н К О М И С И Ј Е:
1. ________________________________
Мјесто: Пале
Датум: 01.11. 2019.

