
 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ/АКАДЕМИЈЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

доцента, ужа научна област Специфичне књижевности (русистика) 
   
Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Пале, Универзитета у Источном 

Сарајеву, број 971/21 од 11. маја, именовани смо у Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 7. 4. 2021. године, за избор у академско звање доцента,, 
ужа научна област Специфичне књижевности (русистика) 

 

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. Проф. др Ирина Антанасијевић, предсједник 
Научна област Хуманистичке науке 

Научно поље Језици и књижевност 

Ужа научна област Руска књижевност и култура 
Датум избора у звање 22. 1.2020. 

Универзитет у Београду 

факултет/академија Филолошки факултет  

2. Доц. др Мирјана Лукић, члан 
Научна област Хуманистичке науке 

Научно поље Језици и књижевност 

Ужа научна област Опште студије књижевности 
Датум избора у звање 28. 6. 2019. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет Филозофски факултет Пале 

3. Доц.др Маја Павловић Шајтинац, члан 
Научна област Хуманистичке науке 

Научно поље Језици и књижевност 

Ужа научна област Лингвистичка русистика 

Датум избора у звање 25. 2. 2020. 
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

факултет Филозофски факултет Косовска Митровица 

 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се  један кандидат: 

                                                
1 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. 



 

 

1. Иља (Сергеj) Тjапков 

 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове2 

77., 78. и 87. 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., 37., 38. и 393. Правилника о поступку и условима 

избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање 

извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставно-

научном/умјетничком вијећу Филозофског факултета/академије и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Сенат Универзитета, 01-С-73-XIV/21 од 25. 3. 2021. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

“Глас Српске“ од 07.04. 2021. године 

Број кандидата који се бира 

1 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан  

 
Доцент, Специфична књижевност (русистика) 

 

Број пријављених кандидата 

1 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Иља (Сергеj) Тjапков 

Датум и мјесто рођења 

22. 1. 1974. године; Иваново, Русиjа 

 

                                                
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

1. 2007-2009 огранак (филиал) Руског државног универзитета за хуманистичке 

науке у Иванову 

2. 2009-2016 ФА Россотрудничество; 

3. 2016-2018 Образовно-издавачки центар "Златоуст"; 

4. АНО „Руска хуманитарна мисија“; 

Звања/радна мјеста 

2007-2009 огранак (филиал) Руског државног универзитета за 

хуманистичке науке у Иванову, заменик директора; предавач - руски 

jезик као страни jезик, руски језик и култура говора, савремени руски, 

енглески, немачки, латински за правнике; 

2009-2016 ФА Россотрудничество, директор образовних програма 

Руског центра за науку и културу (Руски дом) у Београду 

(Представништво Россотрудничества у Србији); 

2016-2018 Образовно-издавачки центар "Златоуст", директор московске 

филијале - ЛЛЦ "Свет руских уџбеника"; 

2018 – до данас, АНО „Руска хуманитарна мисија“, представник у 

Босни и Херцеговини, кустос смјера „Руски језик и образовни 

програми“; 

20.2.2020.- до данас, лектор за ужу научну облас Специфични језици 

(русистика), Филозофски факултет Пале. 

Научна област 

Хуманистичке науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Чланство у организациjама: 

- Универзитетски језички центар (Sprachenzentrum Universität Passau) Пассау - 

асистент; 

- Балмонт Центер (Межвузовский «Бальмонт-центр») (Државни универзитет 

Иваново) — запослени (сотрудник); 

- консултантска фирма ЛЛЦ Центар за високе хуманитарне технологије - директор; 

- Јавна организација „Руско-српски дом“ (Иваново) - заменик председника 

Учешће у редакцијама  

- Библиографија К. Д. Балмонта, 1,2, члан групе аутора и уредништва; 

- Константин Балмонт, Марина Тсветаева и уметничке претраге двадесетог века - 

члан уредништва 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филолошки факултет, Државни универзитет Иваново (одсек за енглески језик), 



 

 

1991-1994 

Назив студијског програма, излазног модула 

Ромско-германска филологиjа (енглески); немачки филолог, учитељ, преводилац 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив филолог, преводилац 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филолошки факултет, Државни универзитет Иваново (одсек за енглески језик), 

1994-1996 

Назив студијског програма, излазног модула 

Ромско-германска филологиjа (енглески)немачки филолог, учитељ, преводилац 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив кандидат наука 

 

Наслов магистарског/мастер рада 

Роман К.Е. Портер "Брод будала" ( питање уметничке организације) 

Ужа научна/умјетничка област 

Енглеска књижевност 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 

дисертације) 

Државни универзитет Иваново; Одељење (кафедра) за теорију књижевности и 

руску књижевност 20. века; специјалност: руска књижевност, 1996-2000 

Наслов докторске дисертације 

Руски симболизам у рецепцији англоамеричких и немачких књижевних студија: 

питања историје и теорије 

Ужа научна област 

Специфичне књижевности (русистика) 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Одлука за избор у звање лектора  за ужу научну област Специфични језици 

(русистика) на Филозофском факультете Пале на период од 5 (пет) година. Броj: 

01-С-563-VII/19, датум: 26.12.2019 године; Сенат универзитета у Источном 

Сараjеву, Филозофски факультет Пале 

25. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

1.«А Я ПОЭТ, А Я ИСПАНЕЦ!»: Испания и «испанщина» в поэтике 

К. Д. Бальмонта. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

г. Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 года. 

2. Языковая картина мира К.Д. Бальмонта, или был ли «предателем» «самый 

нерусский из поэтов»//ХIX Международная научно-практическая конференция. 

Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы 

преподавания. №28, Будапешт. 2014. 

                                                
4 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
5 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

 

3.  «Есмь славянин и пребуду им»: славянское единство в творчестве К. Бальмонта 

периода эмиграции//Сборник международной конференции «Русское зарубежье и 

славянский мир: культурологический аспект». – Белград: Славистическое 

общество Сербии, 2013 г. 

 

4. Экспликация национальных культурных смыслов языковой картины мира (на 

материале газетных заголовков)// Сборник международного научного симпозиума 

«Достижения и перспективы сопоставительного изучения русского и других 

языков» – Белград: Славистическое общество Сербии, 2012. В соавторстве с И.В. 

Тяпковой 

5. Концепт «Дом» в романе К.Д. Бальмонта «Под новым серпом»: гармония 

многообразия//ХVII Международная научно-практическая конференция. Вестник. 

Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. №26, 

Будапешт. 2012. 

 

6. Концепт «Дом» в романе К.Д. Бальмонта «Под новым серпом»: дуальность 

родного и вселенского//ХVI Международная научно-практическая конференция. 

Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы 

преподавания. №25, Будапешт. 2011. 

 

7. Паремиосфера славянских языков как отражение национально-культурных 

кодов (на материале русских, сербских и польских паремий)//Русский язык как 

инославянский. Современное изучение русского языка и русской культуры в 

инославянском окружении. – Белград: Славистическое общество Сербии, 2011. В 

соавторстве с И.В. Тяпковой; 

8. Компаративистский взгляд на "родное" и "вселенское" в творчестве поэта 

Константина Бальмонта: модус западной рецепции (США, Англия, Германия, 

Франция)//Русская литература в мировом культурном и образовательном 

пространстве, СПб. 2008. 

 

9. Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. 

Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 7. Иваново, 2006 – член редакционной коллегии 

 

10. Бальмонт в работах западных литературоведов//Константин Бальмонт, Марина 

Цветаева и художественные искания ХХ века: Межвуз. сб. науч. тр. – Иваново: 

Ивановский государственный университет, 2004. Вып. 6 – член редакционной 

коллегии; 

 

11. «Эмпирии» и «эмпиреи» чеховского мифологизма: сопоставительный анализ 

современной российской и западной литературоведческой рецепции. 

Филологические штудии. Сб. научн. трудов. Вып. 5. Иваново, 2001. 

 

12. Творчество К.Д. Бальмонта в англо-американском литературоведении (К 

постановке вопроса). Творчество писателя и литературный процесс. Слово в 

художественной литературе, стиль, дискурс. Межвузовский сборник научных 

трудов. Иваново, 1999. 

 



 

 

13. К. Д. Бальмонт в модусе "серебряного века": западная рецепция. Константин 

Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. Межвуз. сб. науч. 

тр. Вып. 4. Иваново, 1999. 

 

14. Некоторые аспекты восприятия творчества В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта в 

современном зарубежном литературоведении. Ивановский государственный 

университет - 25 лет. Юбилейный сборник тезисов статей молодых учёных. 

Иваново, 1998. 

 

15. А. П. Чехов в модусе "серебряного века": западная рецепция (Новые подходы в 

старом споре). Филологические штудии. Сб. научн. трудов. Вып. 2. Иваново, 1998. 

 

 

16. Библиография К.Д. Бальмонта. Том 1, 2. – член редакционной коллегии. 

 

17. Диссертация. «Русский символизм в англо-американской и немецкой рецепции: 

вопросы истории и теории». 

 

 

 
 

Радови послије посљедњег избора/реизбора6 

Извештај на семинару МАПРЯЛ „Неке особине наставе РКИ: теорија, пракса, 

тренутни трендови“: „О неким одликама наставе руског језика у окружењу које 

говори словенски (српски језик): практична запажања“ Пале, Сарајево, Мостар. 

Децембра 2019 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

1. Представник АНО „Руска хуманитарна мисија“ у Босни и Херцеговини, 

наставник руског као страног језика на Филозофском факултете Пале (Универзитет 

Источно Сараjево); Филозофски факултет Универзитета у Сараjеву, курсеви 

руского jезика; 

2. 2009-2016 ФА Россотрудничество, наставник руског као страног језика;  

3. 2007-2009 огранак (филиал) Руског државног универзитета за хуманистичке 

науке у Иванову, наставник - руски jезик као страни jезик, руски језик и култура 

говора, савремени руски, енглески, немачки, латински за правнике 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете7, менторство8) 

 

                                                
6 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
7 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
8 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

Настава из предмета 

Синтакса руског језика 

Фонетика и фонологија руског језика 1 

Морфологија руског језика 1 

Фонетика и фонологија руског језика 2 

Морфологија руског језика 2 

Лексикологија и културологиja руског језика 

Лексикологија руског језика 

 

 

Награде: 

 

ПОСТИГНУЋА И НАГРАДЕ   

    • 2014. Признање Савезне агенције Россотрудничество „За лични допринос 

реализацији пројекта обнове и очувања комплекса историјских и меморијалних 

споменика„ Руска некропола у Београду “; 

    • 2013 Почасно признање Россотрудничества „За савесни и беспрекоран рад, 

организацију рада на високом професионалном нивоу, лични допринос ширењу 

културних, образовних, хуманитарних веза између Русије и Србије“; 

    • 2009-2016 Признање: Универзитет за пријатељство народа у Русији, Славенско 

друштво Србије, Српско-руска друштва пријатељства, школе и гимназије Србије; 

    • 2007. Лауреате Диплома (Всероссийской) Руске књижевне награде назване К.Д. 

Балмонт за најзначајнија књижевна дела посвећена раду К.Д. Балмонт и поезија 

Сребрног века. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

Усавршавање 

2014 „Професионално оријентисана настава руског језика као страног језика у 

области научне и техничке комуникације“, Перм, Пермски национални 

истраживачки политехнички универзитет  

2014 „Теоретски и примењени аспекти у настави руског као страног језика“, Тула, 

Државни педагошки универзитет Тула 

2013. Курс континуираног образовања (Курсы повышения квалификации) „Методе 

подучавања руског језика“, Москва, Центар за међународно образовање, 

Московски државни универзитет М.В. Ломоносов 

2012. Курс континуираног образовања „Методичка школа руских студија“, 

Москва, Центар за међународно образовање, Московски државни универзитет 

М.В. Ломоносов 

2010. Школа напредних студија, Москва, Универзитет за пријатељство народа у 

Русији 

2008. „Процедура и техника испитивања унутар руског државног система 

РЦТ“(Процедура и методика проведения тестирования в рамках Российской 

государственной системы РКИ), Санкт Петербург, Државни универзитет у Санкт 

Петербургу. 

 



 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА9 

Интервју са кандидатом обављен је 8. јуна 2021. године. Чланови Комисије 

(доц. др Мирјана Лукић и доц. др Маја Павловић Шајтинац) закључили су да 

др Иља Тјапков има искуство у наставно-научном раду на високошколској 

установи као и да испуњава све законске и академске услове за избор у звање 

доцента за ужу научну област Специфичне књижевности (русистика). 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ10 

Кандидат има искуство рада на Филозофском факултет у звању лектора за 

ужу научну област Специфични језици (русистика), тако да није потребно 

одржавање приступног предавања.  

 

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 

Минимални услови за 

избор у звање11 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак минимално 

прописаних услова 

  

 

Има научни степен доктора 

ануака у одређеној научној 

области 

испуњава Кандидат је дана 24. 2. 2000. 

године одбранио докторску 

дисертацију 

Има најмање три рада из 

области за коју се бира, 

објавњена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијом 

испуњава Има више од тражених по пропису 

научних радова из областе за коју 

конкурише 

Показане наставничке 

способности 

испуњава Учествовао у наставном процесу и 

радио са студентима изводећи са 

успјехом лекторске вјежбе на 

обавезним предметима из области 

                                                
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.) 
10 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
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 



 

 

русистике 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  

првог) 

 

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. 

 

 

Кандидат др Иља Тјапков као лектор на Филозофском факултету, Пале Универзитет 

Источно Сарајево  има потребан за избор у звање доцента број публикованих радова 

у научним часописима од националног и међународног значаја.  

Учeствoвao је с рефератом нa  међународним  научним скуповима, између осталих 

нa  међународном конгреса слависта у Грнади 2015.г  

Наведене чињенице наводе на закључак да кандидат има смисла за научни и 

истраживачки рад, за самосталну реализацију теоријских и емпиријских 

истраживања у оквиру уже научне области којом се бави. 

На основу наведене аргументације кандидату  др Илије Тјапкову ДАЈЕ СЕ 

ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ЗА РЕЗУЛТАТЕ НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА. 

 

 

 

Кандидат др Иља Тјапков као лектор на Филозофском факултету, Пале Универзитет 

Источно Сарајево тежио је да наставу  осавремени увођењем иновативних облика и 

метода рада, а самим тим, да традиционални начин рада замени интерактивним 

приступом. На основу наведених чињеница  кандидату др Иља Тјапкову ДАЈЕ СЕ 

ПОЗИТИВНА ОЦЕНУ за ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности 

факултета. 

 

Сматрамо да др Иља Тјапков испуњава законом прописане услове за избор у 

звање доцента за ужу научну област Специфичне књижевности (русистика). 

 

Мишљења смо да докторска теза, научна продукција и педагошки рад др Иља 

Тјапкова задовољавају формалне и суштинске захтеве постављене за избор доцента 

на Универзитету у Источном Сарајеву. 

На основу свега наведеног, Комисија с посебним задовољством предлаже Наставно-

научном вијећу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета да кандидата 

др Иља Тјапков иазбере у звање доцента на ужу научну област Специфичне 

књижевности (русистика). 

 

 

 



 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________ 

проф. др Ирина Антанасијевић, предсједник 

 

 

2. ______________________________________ 

         доц. др Мирјана Лукић, члан 

 

 

3. ______________________________________ 

                           доц. др Маја Павловић Шајтинац, 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 сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


