Прилог бр. 1.
НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
асистента, ужа научна област Специфични језици (Синологија)
Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Пале, Универзитета у Источном
Сарајеву, на 293. сједници, број Одлуке 2483/21, од 9. 11. 2021. године, именовани смо у
Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу,
објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 3.11. 2021. године, за избор у академско звање
асистента, ужа научна област Специфични језици (Синологија).
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. др Ана Јовановић, доцент , предсједник
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Језици и књижевност
Ужа научна/умјетничка област: Синологија (Кинески језик и књижевност)2
Датум избора у звање: 11. 7. 2018.
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
2. др Жана Гавриловић, ванредни професор, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Језици и књижевност
Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици (Англистика)
Датум избора у звање: 26. 12. 2019.
Универзитет у Источном Сарајеву
Филозофски факултет Пале
3. др Огњен Куртеш, доцент, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Језици и књижевност
Ужа научна/умјетничка област: Специфичне књижевности (Англистика)
Датум избора у звање: 22. 2. 2018.
Универзитет у Источном Сарајеву
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.
2
Наведена ужа научна област еквивалентна је области Специфични језици (Синологија)
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На претходно наведени конкурс пријавила су се четири (4) кандидата:
1. Мира (Миленко) Мишић,
23. Милица (Ранко) Горанчић,
3. Соња (Александар) Попић,
4. Милан (Слободан) Паликућа.

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане
чланове4 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 39 5 . 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 вијећу Филозофског факултета 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
01-С-319-XXIII/21 од 28. 10. 2021. године, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву
Дневни лист, датум објаве конкурса
„Глас Српске“, 3. 11. 2021.
Број кандидата који се бира
Један (1)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан
Асистент, Специфични језици (Синологија)
Број пријављених кандидата
Четири (4)
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.
5
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.
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II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Мира (Миленко) Мишић
Датум и мјесто рођења
8. 6. 1996, Власеница
Установе у којима је кандидат био запослен
--Звања/радна мјеста
--Научна област
Хуманистичке науке
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
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2017-2021.
Назив студијског програма, излазног модула
Кинески и енглески језик и књижевности
Просјечна оцјена током студија6, стечени академски назив
8.92, Дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2021Назив студијског програма, излазног модула
Кинески и енглески језик и књижевности, мастер студиј
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
--Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
6

Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1.
27.
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
Кандидат Мира Мишић у пријави наводи да је провела 6 мјесеци у НР Кини, на
Шумарском факултету Универзитета у Харбину, те да је као добитник Конфучијеве
стипендије слушала и полагала предмете на Технолошком факултету Универзитета у
Пекингу. Такође, Мира Мишић наводи да је била полазник неколико онлајн
предавања из различитих курсева.
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете9, менторство10)
--5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Кандидат Мира Мишић наводи да је била учесник форума „First Belt and Road Youth
Leaders Forum“, у организацији Ђилин Универзитета у Кини, као и академија:
поводом обиљежавања славе Филозофског факултета, обиљежавања егзодуса
сарајевских Срба, поводом 800 година аутокефалности СПЦ, као и поетске вечери,
дана студената, организације Дана отворених врата (волонтер), те такмичења
Кинески мост.
У марту 2019. године, кандидат Мира Мишић положила је ХСК испит четвртог нивоа
(укупни број бодова: 228/300).
II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ДРУГИ КАНДИДАТ
Навести све претходне изборе у звања.
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
9
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
10
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
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1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Милица (Ранко) Горанчић
Датум и мјесто рођења
8. 9. 1998, Пале
Установе у којима је кандидат био запослен
Школа језика Биг Бен, Workplace/Company
Звања/радна мјеста
Предавач кинеског и енглеског језика, држање курса кинеског језика за почетнике на
Филозофском факултету Пале (волонтерски).
Научна област
Хуманистичке науке
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
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2017-2021.
Назив студијског програма, излазног модула
Кинески и енглески језик и књижевности
Просјечна оцјена током студија11, стечени академски назив
9.45, Дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2021Назив студијског програма, излазног модула
Кинески и енглески језик и књижевности, мастер студиј
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)
1.
212.
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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3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
--Радови послије посљедњег избора/реизбора13
---

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Кандидат Милица Горанчић у пријави наводи да је била стипендиста Владе НР Кине
гдје је провела један семестар на Универзитету у Џеђијангу, као и стипендиста
Конфучијевог института, те је боравила на Универзитету Балеарских острва у оквиру
Erasmus + програма.
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете14, менторство15)
--5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Кандидаткиња Милица Горанчић наводи да је учествовала на неколико семинара,
радионица и онлајн курсева кинеског језика, организованих од стране Конфучијевог
института. Такође, Милица Горанчић је учествовала и у разним активностима у
организацији Факултета.
У фебруару 2021. године, кандидат Милица Горанчић положила је ХСК испит петог
нивоа (укупни број бодова 196/300).
II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ТРЕЋИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Соња (Александар) Попић
Датум и мјесто рођења
28.9.1997, Флеуримонт, Канада
Установе у којима је кандидат био запослен
Навести све претходне изборе у звања.
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
14
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
15
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
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Звања/радна мјеста
Превођење са кинеског језика на српски, инструкције из кинеског и енглеског
језика, држање курса кинеског језика за почетнике на Филозофском факултету
Пале (волонтерски).
Научна област
Хуманистичке науке
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
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2017-2021.
Назив студијског програма, излазног модула
Кинески и енглески језик и књижевности
Просјечна оцјена током студија16, стечени академски назив
9.80, Дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2021Назив студијског програма, излазног модула
Кинески и енглески језик и књижевности, мастер студиј
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)
1.
217.
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора

Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
17
Навести све претходне изборе у звања.
16

--Радови послије посљедњег избора/реизбора18
---

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Кандидат Соња Попић у пријави наводи да је била стипендиста Владе НР Кине, да
је боравила у Кини у периоду од једног семестра на Универзитету у Џеђијангу, те
да је 2018. године држала курс кинеског језика за почетнике у организацији
Амбасаде НР Кине.
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете19, менторство20)
--5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Кандидат Соња Попић наводи да је похађала онлајн наставу на Пекиншком
технолошком институту, НР Кина. Уз наведено, похађала је и онлајн курс за ХСК
испит, организован од стране Универзитета у Шандонгу. У фебруару 2021. године,
кандидат Соња Попић положила је ХСК испит петог нивоа (укупни број бодова
251/300), а у августу 2021. године положила је ХСК усмени испит средњег нивоа
(укупни број бодова 76/100). Активно је учествовала у манифестацијама које је
организовала Катедра за Синологију.

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ТРЕЋИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Милан (Слободан) Паликућа
Датум и мјесто рођења
1.3.1998, Бања Лука
Установе у којима је кандидат био запослен
--Звања/радна мјеста
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
19
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
20
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
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Превођење са кинеског језика на српски при асоцијацији Босанско-кинеско
пријатељство
Научна област
Хуманистичке науке
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
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2017-2021.
Назив студијског програма, излазног модула
Кинески и енглески језик и књижевности
Просјечна оцјена током студија21, стечени академски назив
9.82, Дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2021Назив студијског програма, излазног модула
Кинески и енглески језик и књижевности, мастер студиј
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)
1.
222.
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
--Радови послије посљедњег избора/реизбора23
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
22
Навести све претходне изборе у звања.
23
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
21

---

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Кандидат у пријави наводи да је другу годину студија провео на студијском
боравку на Технолошком универзитету у Шандунгу, Цибо, гдје је остварио успех и
у ваннаставним активностима. Такође, кандидат је учествовао и на међународном
такмичењу у Ђинану.
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете24, менторство25)
--5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Кандидат Милан Паликућа освојио је прво место на такмичењу „Кинески мост“, те
на истом такмичењу представљао БиХ, освојивши признање Изванредни учесник
као и стипендију Конфучијевог института за једносеместрални боравак у Кини.
Кандидат је такође био стипендиста фондације Др Милан Јелић и добитник је
студентске награде општине Прњавор. Кандидат је учествовао у активностима које
је организовала Катедра за синологију.
У фебруару 2021. године, кандидат Милан Паликућа положио је ХСК испит петог
нивоа (укупан број бодова 222/300).

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА26
Интервју са пријављеним кандидатима обављен је у просторијама Филозофског
факултета Пале, 21. 12. 2021. године у 13.00 часова. На интервјуу су се појавили сви
пријављени кандидати. Председник комисије, доц. др Ана Јовановић обавила је део
интервјуа и на кинеском језику, како би проверила језичку компетенцију кандидата.
Закључак тог дела интервјуа је да се изврсношћу језичке компетенције посебно
издвајају два кандидата, Соња Попић и Милан Паликућа.
Проф. др Жана Гавриловић и доц. др Огњен Куртеш разговарали су са кандидатима о
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
26
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.)
24
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њиховим интересовањима у оквирима уже научне области за коју је расписан
конкурс. Након завршеног интервјуа, констатовано је да су сви кандидати изразили
спремност за даље усавршавање, те да испуњавају минималне законске услове за
избор у звање асистента.
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 ОБРАЗОВАЊУ27
-III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава.
1. Мира (Миленко) Мишић
Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
28
избор у звање
испуњава
испуњава)
Завршен први циклус
испуњава
Завршен први циклус студија
студија у одговарајућој
са просечном оценом 8.92.
области са најмање 240
ECTS бодова и најнижом
просјечном оцјеном 8,0
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
2. Милица (Ранко) Горанчић
Минимални услови за
испуњава/не
29
избор у звање
испуњава
Завршен први циклус
испуњава
студија у одговарајућој
области са најмање 240
ECTS бодова и најнижом
просјечном оцјеном 8,0

Навести резултате рада (уколико
испуњава)
Завршен први циклус студија
са просечном оценом 9.45.

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
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.
28
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
29
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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Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
3. Соња (Александар) Попић
Минимални услови за
испуњава/не
избор у звање30
испуњава
Завршен први циклус
испуњава
студија у одговарајућој
области са најмање 240
ECTS бодова и најнижом
просјечном оцјеном 8,0

Навести резултате рада (уколико
испуњава)
Завршен први циклус студија
са просечном оценом 9.80.

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
Милан (Слободан) Паликућа
Минимални услови за
испуњава/не
31
избор у звање
испуњава
Завршен први циклус
испуњава
студија у одговарајућој
области са најмање 240
ECTS бодова и најнижом
просјечном оцјеном 8,0

Навести резултате рада (уколико
испуњава)
Завршен први циклус студија
са просечном оценом 9.82.

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
--

На конкурс за избор у звање асистента, за ужу научну област Специфични језици
(Синологија) јавила су се четири кандидата: Мира Мишић, Милица Горанчић,
Соња Попић и Милан Паликућа. Увидом у конкурсну документацију Комисија је
констатовала да сви кандидати испуњавају минималне законске услове за избор у
наведено звање. Интервју са кандидатима показао је нијансе у њиховим
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
31
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
30

компетенцијама. Кандидат Мира Мишић није разумела поједина питања на
кинеском језику, што је оставило утисак да не би била у могућности да лако и
успешно изводи наставу на кинеском језику. На питање о плановима за даље
усавршавање, кандидаткиња је казала да је област њеног интересовања
компаративна књижевност. Кандидат Милица Горанчић такође је имала
потешкоће у разговору на кинеском језику, што се може одразити на изражавање
и дискусију у домену комплекснијих тема. Остала два кандидата, Соња Попић и
Милан Паликућа, веома су успешно комуницирали и одговарали на питања на
кинеском језику, а у даљем току интервјуа, обоје су изразили ентузијазам и жељу
за даљим личним усавршавањем и стручним напредовањем. Кандидат Соња
Попић има искуство предавача кинеског језика одраслима, најбољи резултат на
ХСК тесту кинеског језика (и усменом и писменом), те је полагала чак три
међународна програма за усавршавање кинеског језика, што је и показала током
продукције и прагматичке прилагођености кинеског језика на интервјуу. Поред
свега наведеног, педагошко-психолошко-дидактичка процена Комисије, након
одржаног интервјуа, даје предност кандидату Соњи Попић, те предлаже
Наставно-научном већу Филозофског Факултета и Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву да кандидаткиња Соња Попић буде бирана у звање
асистента, за ужу научну област Специфични језици (Синологија).

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1. Др Ана Јовановић, предсједник,
Доцент, Кинески језик,
Универзитет у Београду;

2. Др Жана Гавриловић, члан,
Ванредни професор, Специфични језици (Англистика),
Универзитет у Источном Сарајеву;

3. Др Огњен Куртеш, члан,
Доцент, Специфичне књижевности (Англистика),
Унверзитет у Источном Сарајеву.

Мјесто: Београд/Пале
Датум: 24.12.2021.

