
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

 

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 
 

 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 

Конкурс објављен: 31.12.2013. г. у дневном листу ''Глас Српске'' 

Ужа научна/умјетничка област: Наставник страног језика – њемачки језик 

Назив факултета: Педагошки факултет у Бијељини 

Број кандидата који се бирају: један (1) 

Број пријављених кандидата: један (1) 

 

 

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

 

 

1. Основни биографски подаци 

 

Име, средње име и презиме: Далиборка /Јовика/ Јанковић 

Датум и мјесто рођења: 06.10.1969. г., Тузла 

Установе у којима је био запослен:  

Основна школа „22. август“ и Основна школа „Васа Стајић“ у Новом Саду; 

Економска школа у Бијељини; 

Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Педагошки факултет у Бијељини 

Звања/ радна мјеста: Професор њемачког језика и књижевности;  

Научна/умјетничка област: Наставник страног језика, њемачки језик 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: нема 

 

 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије:  

Назив институције: Филозофски факултет Нови Сад, одсјек Њемачки језик и 

књижевност 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1994. године 

 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет, Нови Сад, уписане мастер студије 2010. 

године, до завршетка студија остао је један испит и мастер рад; 

Мјесто и година завршетка:  

Назив теме магистарског рада:  

Ужа научна/умјетничка област: Германистика 
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Докторат: 

Назив институције:  

Мјесто и година завршетка:  

Назив дисертације:  

Ужа научна/умјетничка област:  

 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 

Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини:  наставник 

њемачког језика од  04. 03. 2009. године, до писања извјештаја. 

 

 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

 

 

 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама)  

 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.) 

 

 

2.1.   
2012. објавила рад у часопису за књижевност, науку и културу 'Српска вила' бр. 36 под 

називом 'Утицај словенских језика на њемачки језик'; 

 

 

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

 

 

 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбораанан 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

- наставник њемачког језика у Основној школи „22. август“ и Основној школи „Васа 

Стајић“ у Новом Саду; 

- професор њемачког језика у Економској школи у Бијељини; 

 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

- професор њемачког језика у Економској школи у Бијељини; 

- наставник њемачког језика на Педагошком факултету у Бијељини; 
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III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

На конкурс расписан 31. 12. 2013. Године у ''Гласу Српске'' за радно мјесто: наставник 

њемачког језика (1 извршилац) пријавио се један кандидат – Далиборка Јанковић. 

Услове конкурса из члана 145. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и члана 82. 

Закона о високом образовању према којима наставу страних језика односно вјештина 

на нематичним факултетима може изводити наставник страног језика који је 

завршио основне студије или други циклус с најмањом просјечном оцјеном осам (8) 

испуњава пријављени кандидат Далиборка Јанковић. 

Због свега наведеног, Комисија закључује да кандидат, испуњава законске и конкурсом 

прописане услове и предлаже Наставно-научном вијећу Педагошког Факултета и 

Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да на мјесто наставника њемачког језика 

изабере Далиборку Јанковић. 

 

 

  

 

 Чланови Комисије: 

 

 

1.___________________________________________ 

(доц. др Оливера Петровић-Томанић, предсједник, доцент,  

     Ужа научна област Специфичне књижевности 

(Енглеска књижевност) Педагошки факултет Бијељина) 

 

 

2.___________________________________________ 

(доц. др Гордана М. Ристић, члан, доцент, 

Ужа научна област Германистика,  

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду  

 

    

 

3.___________________________________________ 

(доц. др Татјана Думитрашковић, члан, доцент,  

     Ужа научна област Специфичне књижевности 

(Енглеска књижевност) Педагошки факултет Бијељина) 

 


