
 1

      НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 
Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на 

сједници одржаној 12. 11. 2012. године, Одлуком број: 09/3.2211-23/12 именовало 
је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор 
наставника за ужу научну област Специфични језици – српски језик, на наставним 
предметима: Историјска фонетика српског језика; Историјска морфологија српског 
језика 1 и 2 и Историја српског књижевног језика у сљедећем саставу:  

1. проф. др Божо Ћорић, редовни професор, ужа научна област Српски језик 
и лингвистика, наставни предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска 
морфологија српског језика, Творба речи српског језика, Филолошки факултет 
Универзитет у Београду,  

2. проф. др Милан Драгичевић, редовни професор, ужа научна област 
Специфични језици – српски језик на предметима Дијалектологија српског језика 1 
и 2, Фонетика српског језика, Фонологија и акцентологија српског језика, 
Филолошки факултет Универзитет у Бањој Луци, 

3. проф. др Дијана Црњак, ванредни професор, ужа научна област 
Специфични језици – српски језик на наставним предметима Синтакса српског 
језика 1 и 2, Лексикологија српског језика, Филолошки факултет Универзитет у 
Бањој Луци.  
 
  
Након увида у документацију подносимо 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 
 
 
I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Конкурс објављен: 5. 12. 2012. године у дневном листу ''Глас Српске''  
Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици – српски језик 
Назив факултета: Филолошки факултет  
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први кандидат 

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Биљана (Миле) Бабић 
Датум и мјесто рођења: 16. 5. 1971. године, Кључ  
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет Бања Лука 
Звања/радна мјеста: професор српског језика и књижевности  
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Научна/умјетничка област: српски језик 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  
Друштво Матице српске Републике Српске,  
Друштво за српски језик и књижевност Србије  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије: Одсјек за српски језик и књижевност  
Назив институције: Филозофски факултет Нови Сад 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1995. године  
 
Постдипломске студије: Смјер наука о језику  
Назив институције: Филолошки факултет Београд 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2000. године 
Назив магистарског рада: Посесивни суфикс -ьnь и адјективни -ьnii суфикс у 
Мирослављевом јеванђељу према канонским старословенским споменицима 
(прилог питању хомонимије суфикса у словенским језицима) 
Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици – српски језик  
 
Докторат: Историја српског језика 
Назив институције: Филозофски факултет Бања Лука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. 
Назив дисертације: Језик Павла Соларића 
Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици – српски језик (Историја 
српског језика) 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):  
1995-2001. асистент, Филозофски факултет Бања Лука  
2001-2008. виши асистент, Филозофски факултет Бања Лука 
2008-        доцент, Филолошки факултет Бања Лука  
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора:  

Слојевитост Кочићеве лексике, Научни скуп поводом 130 година од рођења 
Петра Кочића, АНУРС и Филозофски факултет, Бања Лука 2007; 

Соларићеве мисли о језику и правопису. Србистика, Зборник радова 1, (ванредни 
број) Бачка Паланка – Ваљево  2007, стр. 459-477; 

Осврт на писање танког јера у Словима (Бесједама) светих отаца. Српски 
језик. Студије српске и словенске, Београд 2004, стр. 439-445; 

О граматичкој терминологији Павла Соларића. Зборник радова, Филозофски 
факултет, Бања Лука 2003, стр. 169-177; 
 
Мушка лична имена у Старим српским повељама и писмима Љ. Стојановића. 
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Зборник за друштвене науке Матице српске РС, 2002; 
 
Адјективни суфикс  -ьnii у Мирослављевом јеванђељу. Српски језик. Студије 
српске и словенске, бр. 6/1-2, год. VI, Београд 2001; 
 
Ономастичка истраживања у Републици Српској на почетку 21. вијека. 
Зборник реферата са научног скупа ''Филозофско-филолошке науке на почетку 
21. вијека'', Филозофски факултет Бања Лука, 2001, 173-179;  
 
Посесивни суфикс -ьnь у Мирослављевом јеванђељу. Радови, бр. 2, Филозофски 
факултет, Бања Лука 1999, стр. 23-37.  

Број бодова: 40 (осам радова по 5 бодова)
 

1. Радови послије последњег избора/реизбора:  
 
            Научна монографија  
           Ортографске и језичке карактеристике у штампаним дјелима Павла 
Соларића, Филолошки факултет Бања Лука 2012. 
           
           Ова монографија представља ауторкину прерађену докторску дисертацију у 
којој су први пут систематски описане како ортографске тако и језичке особине у 
штампаним дјелима Павла Соларића. Проучавање језика писаца који су дјеловали с 
почетка 19. вијека значајно је и због тога што се тако стиче потпунији увид у 
важност и циљ Вукове реформе. У структури књиге уочавају се сљедећа поглавља: 
Графија и ортографија, Фонетика, Морологија, Синтаксичке особености, 
Лексика, Закључна разматрања. У монографији су детаљно анализирана 
графематска рјешења фонема, посебно оних, које су се биљежиле на различите 
начине због непостојања чврсте ортографске норме. При том, ауторка је утврдила у 
коликој се мјери Соларићев графијски и ортографски систем подудара са 
законитостима рускословенског језика, те поредила Соларићева рјешења са 
графематским рјешењима његових савременика. Уз све наведено, образложена су 
биљежења гласова специфичних за српски народни језик, и то: ћ, ђ, љ, њ. У анализи 
самогласничко-сугласничког система нарочито је наглашен рускословенски утицај, 
који је ипак мањи на морфолошком плану. Најзначајнијим синтаксичким 
особинама обухваћен је ред ријечи у реченици, синтакса падежа и глаголских 
облика, а унутар анализе лексике посебна пажња посвећена је утврђивању  
изворишта Соларићевог лексикона као и његовој склоности ка језичком 
чистунству. Овом књигом попуњена је једна празнина у проучавању језика писаца 
Вукових претходника и одређено мјесто и улога Павла Соларића у историји 
српског језика.  
 

Број бодова: 10

Соларићев допринос развоју српске лингвистике, Зборник радова са научног скупа 
 „Наука и настава на универзитету“, Филозофски  факултет Пале 2008.  
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         У раду је ауторка истакла значај овог неоправдано запостављеног српског 
писца који се огледа у утемељењу критичког издавања старих српских споменика, 
јер је први међу Србима издао Дабишин диплом из 1395. године са предговором, 
својим коментарима и извјесном критичношћу. Поред тога, Соларић је први код 
Срба започео библиографски рад, први објавио научну расправу о црквеном, 
руском, грађанском и глаголском писму, започео етимолошка истраживања 
словенских језика, истакао начело пиши као што говориш и прије С. Мркаља и В. 
С. Караџића. 

Број бодова: 6

Напомене о писању јери у Словима (Бесједама) светих отаца из манастира 
Гомионица, Радови - часопис за друштвене и хуманистичке науке, бр. 12, 
Филозофски факултет Бања Лука 2009, стр. 11-18;  

         Рад из дијахроне перспективе говори о обиљежавању вокала јери у 
најстаријем писаном споменику из рукописне заоставштине манастира Гомионица, 
који потиче из 14. вијека. Образложена је етимолошка употреба вокала јери као и 
примјери писања, изостављања и његове замјене вокалом и. 

Број бодова: 5

Именице изведене суфиксима турског поријекла у Андрићевим приповијеткама 
(грачки опус), in: Branko Tošović (ur.), Das Grazer opus von Ivo Andrić (1923–1924): 
kulturell-historische, literarische und sprachliche Aspekte, Graz, 2010, 311-318: Institut 
für Slavistik der Karl-Franzens-Universität Graz.  

У раду се указује на заступљеност именица изведених суфиксима турског 
поријекла у приповијеткама Иве Андрића из његовог грачког опуса. Анализа  је 
обухватила именице са суфиксима: -лија, -џија, -лук, -(х)ана, које нису бројне, а, 
међу њима, половина од укупног броја је са суфиксом -џија: кириџија, шаљивџија, 
ханџија, канџија, дућанџија, мејданџија... Пронађена су и два случаја тзв. хибридне 
творбе тј. суфикси -џија и -лук су додати корјенској морфеми словенске 
провенијенције, и то: шаљивџија и поганлук што нам указује да су, поред осталих, и 
примјери овог типа присутни код Андрића у приповијеткама из грачког периода, 
али да су у мањини.  

Број бодова: 6

О употреби латинизама у језику дневне штампе, Зборник радова са научног скупа 
„Наука и политика“, Филозофски  факултет Источно Сарајево 2010. године 
(коауторски рад).  

         Овим радом анализирано је присуство и употреба латинизама у домаћој 
дневној штампи. Утврђена је доминација именица (поготово са суфиксом -ација), 
придјева и прилога латинског поријекла у језику дневне штампе. Истакнута је 
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неоправданост њихове употребе да би се нагласио статус или ученост, те да би се 
намјерно замаглило значење текста. С друге стране, констатује се да је њихова 
употреба незаобилазна, и тиме оправдана, у стручној и научној терминологији.  

Број бодова: 6

Употреба одређеног и неодређеног придјевског вида у дјелу 'Орлови рано лете 
Бранка Ћопића', in: Branko Tošović (ur.), Die lyrische, humoristische und satirische 
Welt von Branko Ćopić, Institut für Slavistik der Karl-Franzens-Universität Graz und 
NUB Banja Luka 2012, стр. 177-184;   

         Полазиште за истраживање употребе одређеног и неодређеног придјевског 
вида у овом раду представља језичка прошлост чак до прасловенске епохе. Одатле 
се преко  старословенског језика, у коме је дошло до повлачења форме неодређеног 
вида – који је маргинализован или се потпуно губи, долази до сазнања да је у 
савременом језику остварено уједначавање ова два вида у корист парадигме 
придјева одређеног вида. Чување тих категорија у савременој лијепој књижевности 
има изузетну стилистичку вриједност. Ауторка показује да је роман ''Орлови рано 
лете'' Бранка Ћопића, прожет наизмјеничном употребом одређеног и неодређеног 
придјевског вида.  Највећи број примјера, при чему су подједнако заступљена оба 
вида, пронађен је у генитиву једнине мушког и средњег рода код описних придјева. 

Број бодова: 6

Поименичени придјеви у Српским народним пословицама Вука Караџића, Радови - 
часопис за друштвене и хуманистичке науке, бр. 16, Филозофски факултет Бања 
Лука 2012.    

Рад је посвећен анализи поименичених придјева у збирци пословица 
„Српске народне пословице и друге различне као оне у обичај узете ријечи“ које је 
сакупио Вук С. Караџић. Процес супстантивизације придјева у пословицама 
повезан је са тежњом да се израз учини језгровитим, живим, изражајним, без 
сувишних ријечи. На грађи пословица које је сакупио Вук, ауторка је показала да 
би стална употреба придјева са именицом коју одређује учинила језик пословице 
тешким, а начина којим је то избјегнуто  јесте управо супстантивизација придјева.  

Број бодова: 5

Број бодова за научну дјелатност послије последњег избора: 44 
 
Укупан број бодова за научну дјелатност прије и послије последњег избора: 84 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора:  
 



 6

      Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 
      Као асистент и виши асистент у периоду од 1995. до 2008. Биљана Бабић 
квалитетно је обављала низ повјерених јој наставних и научних задатака. Изводила 
је вјежбе из предмета на које је бирана (Историје српског језика I и II), те из 
предмета који су јој повјерени (Старословенског језика, Упоредне граматике 
словенских језика и Савременог српског језика). Поред тога, водила је курс српског 
језика за странце у организацији Ректората Универзитета у Бањој Луци и 
Филозофског факултета Бања Лука (2000), као и курс Културе изражавања за 
полазнике Центра за спорт Бања Лука (2003-2004). Истовремено, стручно и научно 
се усавршавала – Курс ћирилске палеографије под руководством др Татјане 
Суботин – Голубовић, Филозофски факултет Бања Лука (2004); Goethe Institut, 
Schwäbisch Hall, Njemačka, DAAD (2004).  

Број бодова: 4
 
 
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора:  
 
      Чланство у комисији за одбрану магистарског рада  

      Чланство у комисији за одбрану магистарског рада Усвојеност садржаја из 
граматике и правописа и школски успјех ученика у другој тријади основне школе, 
кандидаткиње Млађенке Берак, Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци, 
2012.  

      Чланство у комисији за полагање стручних испита из српског језика и 
књижевности за 2010/2011. годину. 
 
 
      Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 
     Након избора у звање доцента др Биљана Бабић преузела је сљедеће предмете: 
Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика I и II, 
Историја српског књижевног језика, Историја српског језика I и II, Језик српских 
реалиста (изборни предмет) на три студијска програма Филолошког факултета. 
Поред тога, ангажована је на још два факултета – Филозофком факултету и 
Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци на три студијска 
програма. Даље, ангажована је на програму доквалификације наставника српског 
језика, доквалификације наставника разредне наставе и предшколског образовања 
те на ванредном студију разредне наставе и предшколског образовања. У 
наставном  раду са студентима постигла је добре резултате као изузетно одговоран  
предавач и познавалац струке, а у раду са колегама показала је висок степен 
колегијалности. О квалитету њене наставе говоре позитивно вредноване анкете 
које Универзитет и Факултет спроводе у циљу побољшања и усавршавања наставе. 
У овом периоду, у оквиру струке усавршавала се у Љубљани (Centar za slovenščino 
kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta Ljubljana, Slovenija, 2010), Београду 
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(Филолошки факултет Београд, 2012) и Новом Саду (Центар за језике, 2012).  
Број бодова: 4

 
Укупан број бодова за образовну дјелатност прије и послије последњег избора: 
8 
 

5. Стручна дјелатност кандидата 
1. Стручна дјелатност прије последњег избора:  
 
Савршена слова (од а до з: чудесна историја алфабета), Дејвид Сакс, Наша  
школа, Бања Лука, 3-4, 2006, стр. 193-194;  
      
Језици у Еуропи, Мигел Сиган, Наша школа, Бања Лука, 1-2, 2005, стр. 237-241;  
      
Бранкица Б. Чигоја: Језик Павла Папића, босанског фрањевца из прве половине    
XVII века. Институт за српски језик САНУ, Београд 2001. Српски језик. Студије   
српске и словенске, Београд 2002;  
 
Писменост старија и од Немањића. Ђорђе Трифуновић: Ка почецима словенске 
писмености. Крајина, часопис за хуманистичке и друштвене науке, Бања Лука бр. 
2, 2002, стр. 191-194;  
 
Миленко Панић: Старословенска хрестоматија. Радови, бр. 4, Филозофски 
факултет, Бања Лука 2002;  
 
Научни скуп Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека. Лингвистичке 
актуелности, Институт за српски језик САНУ, 2002, бр. 9;  
 
Р. Маројевић: Старословенске студије. Радови, бр. 3, Филозофски факултет, Бања 
Лука 2001;  
 
Радосав Бошковић: Основи упоредне граматике словенских језика, Београд 2000. 
Зборник за друштвене науке Матице српске РС, год. I, бр. 1, Бања Лука 2001, 225-
226;  
 
Славистика 1-4, Славистичко друштво Србије, Београд 1997-2000. Наша школа, 
бр. 1-2,  Бања Лука, 2000, стр. 170-172;  
 
Ћирилични завјет родољубљу. Сеобе Мирослављевог јеванђеља. Глас српски, Бања 
Лука, 29. и 30. јануар 2000, стр. 10.  
 
Језици руске културе. Никита Иљич Толстој: Изабрани радови. Огледи из 
славистике. Глас српски, Бања Лука, 18. и 19. март 2000, стр. 24.  
 
Политика пролазна, наука вјечита. Поводом 140. годишњице рођења Љубомира 
Стојановића . Глас српски, Бања Лука, 4. и 5. новембар 2000, стр. 20.  
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Српски језик. Студије српске и словенске 1-3. Наша школа, бр. 3-4, Бања Лука,  
1999, стр. 173-175;  
 
Ијекавски говори поткозарја. Стево Далмација, НУБ ''Петар Кочић'' Бања Лука 
1997. Наша школа 1-2, 1999, стр. 151.  
 
Студиозно описан материјал. Старословенски рјечник (по рукописима из X и XI 
вијека) Москва 1994. Радови, бр. 1, Бања Лука 1998.  
 

Укупан број бодова 24: (12 пута по 2 бода)
 
Преводи 
 

Габи Чачинович Вогринчич: Социјални рад с породицом. Филозофски   
факултет Бања Лука 2004, превод са словеначког језика;  

Основна подручја рада савјетодавне службе у гимназијама, средњим стручним 
школама и ђачким домовима. Наша школа 1-2, Бања Лука 2003, превод са 
словеначког језика;  

Фани Маврич: Виртуелна школа у Словенији. Наша школа 1-2, Бања Лука 2004, 
превод са словеначког језика;  

Агроруше. Каталог производа с упутствима за употребу. Пољопривредни 
институт,  Бања Лука 1998.  

Укупан број бодова 12: (4 пута по 3 бода)

Пројекти  

Српско књижевно и језичко насљеђе БиХ (2004-2007), Филозофски факултет 
Бања Лука, Министарствo науке и технологије РС (учешће у пројекту);  

Живот и обичаји Лијевча поља (2007), Филозофски факултет Бања Лука, 
Министарствo науке и технологије РС (учешће у пројекту).  

Укупан број бодова 8: (2 пута по 4 бода)
 
Учешће на научним скуповима  
 

     Језик и универзитет, Философско – богословски симпосион св. Кирило и    
     Методије, ''Језик и Стварност'', Филозофски факултет, Одсјек за философију   
     Никшић, Богословија Св. Петра Цетињског, Цетиње, Никшић - Херцег Нови, 24- 
     26. мај 2002;  
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     Актуелна језичка ситуација у БиХ, Међународна научна конференција,   
     Секретаријат за науку и технологију Скупштине АП Војводине, Нови Сад 2002; 
  
    Адјективни суфикс  -ьnii у Мирослављевом јеванђељу. Конгрес слависта Србије,   
    Ниш 2001.  

Укупан број бодова за стручну дјелатност прије последњег избора: 44  

 
2. Стручна дјелатност послије последњег избора:  

Напомене о презименима италијанског поријекла у бањалучкој регији,  Филолог 
– часопис за језик, књижевност и културу, бр. 5, Филолошки факултет Бања 
Лука, 2012. године, стр. 285-299;  

      У раду се помињу досадашња изучавања италијанских презимена у нашој науци 
о језику и даје осврт на презимена италијанског поријекла у бањалучкој регији. 
Прати се њихова судбина у новој средини и указује на настале промјене – 
ортографске, фонетске, морфолошке и прозодијске природе.  

Број бодова: 2

Учитељ у балканским културама кроз вијекове, Зборник радова са 
међународног научног скупа, Учитељски факултет Врање 2011. године 
(коауторски рад), стр. 390-397;  

      У овом раду дат је осврт на историјат учитељства на Балкану од античког 
периода до почетка двадесетог вијека. Истакнуте су заједничке одлике и 
вриједности учитеља у балканским културама у прошлости.  

Број бодова: 2

Водич за пријемне испите, Водич за полагање квалификационих испита  
(српски, енглески, њемачки, италијански, француски и руски), Филолошки 
факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2010. године (група аутора, аутор тестова 
за српски језик Б. Бабић, стр. 5-28).  

      Изузетно вриједна збирка задатака за припрему и полагање пријемних испита. 
Одликује се савременим методолошким приступом, а будуће студенте упућује и 
припрема за академски студиј. 

Број бодова: 4

Значајан прилог о нашој језичкој прошлости, Божо Ћорић Повеља бана Кулина. 
Графемика. Фонемика. Морфемика), Чигоја штампа, Београд, 2011, 195 стр. 
Годишњак чланова Матице српске у Републици Српској 1/2011, стр. 373-375.  
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      Рад представља стручни приказ, за историју српског језика, изузетно драгоцјене 
научне књиге.  

Број бодова: 2
 
Превод 

Марија Јаворник Кречич: Повезаност професионалног развоја наставника  и 
квалитета наставе, Филозофски факултет Бања Лука 2009. године  (научна 
монографија, превод са словеначког језика);  

Превод књиге чија тематика се односи на повезаност професионалног 
усавршавања и развоја наставника који доприноси бољем квалитету наставе. 

Број бодова: 3

          Пројекти 

Српско књижевно и језичко насљеђе БиХ (2008-2009), Филозофски факултет 
Бања Лука, Министарствo науке и технологије РС (учешће у пројекту);         

Бања Лука – знамените жене у историји града (2008-2011), Филозофски 
факултет и Филолошки факултет Бања Лука, Министарствo науке и технологије 
РС (координација и учешће у пројекту);  

Живот и обичаји Лијевча поља (2008-2009), Филозофски факултет Бања Лука, 
Министарствo науке и технологије РС (учешће у пројекту);  

Das Grazer opus von Ivo Andrić (1923–1924), (2009), Institut für Slavistik der Karl-
Franzens-Universität Graz (учешће у пројекту);   

Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić (2011), Institut für 
Slavistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Slavistik der Karl-Franzens-
Universität Graz (учешће у пројекту).      

Број бодова: 20 (5 пута по четири бода)

Укупан број бодова за стручну дјелатност послије последњег избора: 33  

Учешће на научним скуповима  

Статус српског и руског језика у постјугословенском простору. Научни скуп 
''Русија и Балкан у савременом свијету'', Бања Лука 9. и 10. 12. 2011.  

Родно осјетљив језик на Универзитету у Бањалуци, Међународни семинар, под 
називом ''Родна питања и академска заједница: размјена искустава Шпаније и 
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Босне и Херцеговине'', Универзитет у Бањој Луци и Међународна фондација 
Олоф Палме (Olof Palme International Foundation) из Шведске, Универзитет у 
Бањој Луци 2011;  

Annotations on Family Names of Italian Origin in The Banja Luka Region, Научни 
скуп “Италијански сaн”,  Универзитет у Бањој Луци 2010. 

Укупан број бодова за стручну дјелатност прије и послије последњег 
избора: 77    

 
 
Укупан број бодова доц. др Биљане Бабић за научну, образовну и стручну 
дјелатност прије последњег избора је 88, а послије последњег избора 81, што је у 
коначном збиру прије и послије последњег избора  169 бодова.  
 
 
 
 
 
 
 
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
      На објављени конкурс за избор наставника за научну област Специфични 
језици – српски језик за наставне предмете: Историјска фонетика српског 
језика, Историјска морфологија српског језика I и II и Историја српског 
књижевног језика на Студијском програму српски језик и књижевност  
Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, пријавио се један 
кандидат, доц. др Биљана Бабић. Комисија је констатовала да кандидаткиња 
испуњава опште и посебне услове предвиђене конкурсом, Законом о високом 
образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у Бањој Луци и дала  
детаљну оцјену њених референци, поштујући при томе Правилник о поступку 
и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци.  
 
      Према томе, на основу увида у научну, образовну и стручну дјелатност доц. 
др Биљане Бабић, као и након анализе сва три аспекта њеног рада, Комисија 
предлаже Наставно-научном вијећу Филолошког факултета Универзитета у 
Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се доц. др Биљана Бабић 
изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Специфични 
језици – српски језик на наставним предметима Историјска фонетика српског 
језика, Историјска морфологија српског језика I и II и Историја српског 
књижевног језика.  
 
Београд – Бања Лука,    1. 2013. године 
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