НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
вишег асистента, ужа научна област Информационе науке (друштвени аспекти)
Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Филозофског факултета у Палама,
Универзитета у Источном Сарајеву, број 1408/19. од 14.05.2019. године, именовани смо у
Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу,
објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 08. и 09.05.2018. године, за избор у академско
звање виши асистент, ужа научна област Информационе науке (друштвени аспекти).
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
1. проф.др Лазар Радовановић, предсједник
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Медији и комуникације
Ужа научна област: Информационе науке (друштвени аспекти)
Датум избора у звање: ванредни професор, 27.05.2015. године
Универзитет у Источном Сарајеву
Економски факултет Брчко
2. проф. др Владимир Баровић, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Медији и комуникације
Ужа научна област: Новинарство
Датум избора у звање: 16.03.2016. године
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
3. доц. др Вук Вучетић, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Медији и комуникације
Ужа научна/умјетничка област: Медији и социо-културолошке комуникације
Датум избора у звање: 05.03.2019. godine
Универзитет у Источном Сарајеву
Филозофски факултет Пале

На претходно наведени конкурс пријавио се један (1) кандидат:
1. Александра (Ненад) Мандић
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане члан 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 чланове 5, 6 и 37 Правилника о поступку и условима избора
академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање
извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу
Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси
сљедећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 01-C-158-LXIV/19
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 08. и 09.05.2019. године.
Број кандидата који се бира
Један (1)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан, списак предмета
Виши асистент, Информационе науке (друштвени аспекти)
Број пријављених кандидата
Један (1)

ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Александра (Ненад) Мандић
Датум и мјесто рођења
18.06.1987. Сарајево
Установе у којима је кандидат био запослен
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (од 01.10.2015.
године, Уговор о раду на неодређено вријеме)
Радио Источно Сарајево (2006-2007 године)
Звања/радна мјеста
Асистент (Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, од
01.10.2015. године)
Новинар, водитељ програма (Радио Источно Сарајево, 2006-2007 године)
Научна област
Друштвене науке, Информационе науке (друштвени апекти)
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, 2006-2011
Назив студијског програма, излазног модула
Новинарство
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9.02, Дипломирани новинар

Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012-2013
Назив студијског програма, излазног модула
Новинарство
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9.67, Магистар новинарства
Наслов магистарског/мастер рада
Портали као извор информисања у БиХ
Ужа научна/умјетничка област
Информационе науке (друштвени аспекти)
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране
дисертације)
Факултет Политичких наука, Универзитет у Сарајеву, од 2017. године
Наслов докторске дисертације
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Филозофски факултет Пале, асистент, 01.10.2015. године, на четири године
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Радови послије посљедњег избора/реизбора
Радовановић Шаренац, Д., Мандић А. (2016) Јавни РТВ систем у БиХ у дигиталном
окружењу, Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 6,
Филозофски факултет Нови Сад (344-355).
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Кандидат је као асистент за ужу научну област Информационе науке (друштвени
аспекти) на Филозофском факултету Пале у претходне четири године изводио вјежбе
из наставних предмета који припадају ужој научној области Информационе науке
(друштвени аспекти):
СП Новинарство: Систем информисања БиХ-РС, Упоредни системи информисања,
Новинарска информатика, Новинарска пракса – нови медији, Менаџмент и
управљање медијима/Управљање медијима, Новинарска пракса – онлајн журнализам
СП Педагогија: Информатика, Педагошка информатика
СП Општа књижевност и библиотекарство: Теорија информација, Информатика
Просјек оцјена студентских анкета у периоду од 2015- 2018 приказан је на
Графикону 1. (доступно на https://anketa.ues.rs.ba/)

Графикон 1.
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Кандидат је у периоду од 2015-2018 године обављао дужност секретара Катедре за
новинарство и политикологију Филозофског факултета Пале Универзитета у
Источном Сарајеву.
Учешће на научним конференцијама:
Научни скуп „Наука и традиција“, Филозофски факултет Пале, 18. и 19. мај 2012.
године
Научни скуп „Наука и глобализација“, Филозофски факултет Пале, 17-19. мај 2013.
године
Научни скуп „Наука и савремени Универзитет 3“, Филозофски факултет у Нишу, 15.
и 16. новембар 2013. године
Међународни научно-стручни скуп „Културни идентитет у дигиталном добу“,
Филозофски факултет Универзитета у Зеници, 03. и 04. април 2014. године
Научни скуп „Наука и стварност“, Филозофски факултет Пале, 21. мај 2016. године
Међународна научна конференција „Мостови медијског образовања“, Филозофску
факултет Нови Сад, 27. и 28. мај 2016. године
Научни скуп „Наука и стварност“, Филозофски факултет Пале, 20. мај 2017. године
Пројекти:
Пројекат „Анализа програма три јавна ТВ сервиса у периоду prime time- Испољавање
јавне улоге- форма, садржина, уклони“ „Media plan instituta“ Сарајево, направљен уз
подршку Фондације Friedrich Ebert у БиХ, Сарајево, јули 2013.

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
Интервју са кандидатом одржан је 14.06.2019. године у просторијама Филозофског
факултета. Кандидат је успјешно одговорио на питања Комисије и показао
заинтересованост и спремност за наставни и научно-истраживачки рад у области
информационих наука.
7. 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
Кандидат од академске 2015/16. године изводи вјежбе, о чему је приложио
релевантну документацију, те није био дужан да пред Комисијом одржи предавање
из наставног предмета уже научне области за коју је конкурисао.
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Први кандидат
Минимални услови за
испуњава/не
избор у звање
испуњава

Навести резултате рада

Достављено
увјерење
о
завршеном првом циклусу студија
Студије првог циклуса са
на Филозофском факултету Пале
просјечном оцјеном
Испуњава
Универзитета
у
Источном
минимално 8.00
Сарајеву и стеченом научном
звању дипломирани новинар (бр.
дипломе 210/11), просјек 9,02
Достављено
увјерење
о
завршеном
другом
циклусу
студија
на
Филозофском
Студије другог циклуса са
факултету Пале Универзитета у
просјечном оцјеном
Испуњава
Источном Сарајеву и стеченом
минимално 8.00
научном
звању
магистар
новинарства (бр. дипломе М20/13), просјек 9,67
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Кандидат је био члан више комисија за одбрану завршних радова на Студијском
програму за новинарство.
Редовни је студент трећег циклуса Комуникологије на Факултету политичких
наука Универзитета у Сарајеву, гдје је одслушала предавања и положила све
стручне испите са просјечном оцјеном 10.00.
ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
На основу Закона о високом образовању Републике Српске и Правилника о
поступку и условима избора академског особља на Универзитету у Источном
Сарајеву, члан 35, анализе материјала приложеног уз пријаву на конкурс, увида у
научну и стручну дјелатност кандидата, те резултата интервјуа, Комисија
констатује да једини пријављени кандидат – Александра Мандић, мр испуњава
прописане услове за избор у звање вишег асистента.

Узимајући у обзир наведено, Комисија са задовољством предлаже Наставнонаучном вијећу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном
Сарајеву да кандидата Александру Мандић, мр изабере у звање вишег асистента
на ужу научну област Информационе науке (друштвени аспекти).

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1. _____________________________________________________
проф. др Лазар Радовановић, ванредни професор, Економски
факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву, предсједник
2. ____________________________________________
проф. др Владимир Баровић, ванредни професор, Филозофски
факултет, Универзитет у Новом Саду, члан
3. ____________________________________________
доц. др Вук Вучетић, доцент, Фиолозофски факултет Пале,
Универзитет у Источном Сарајеву, члан
IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Није било издвојеног мишљења.

Мјесто: Источно Сарајево
Датум: 14.06.2019. године

