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Проф. др Драгана Вилић, ванредни професор 

 

ПЕРСОНАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ: 

 

2011. Доктор социолошких наука, одбранила докторску дисертацију 

25. 5. 2011. године, Универзитет у Бањој Луци, Факултет 

политичких наука. 

2007. Магистар филозофије, одбранила магистарску тезу 19. 2. 2007. 

године, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет. 

2000. Професор филозофије и социологије, дипломирала 19. 12. 2000. 

године Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет. 

 

 

РАДНО ИСКУСТВО: 

 

2001 - 2007. Средња стручна школа, Бања Лука, Професор филозофије и 

социологије. 

2006 – 2007. Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, сарадник на 

предмету Социологија. 

2007 – 2012. Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, асистент на 

предмету Социологија. 

2012 – 2016. Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, доцент на 

предмету Социологија. 

2016 – до данас Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ванредни 

професор на предметима Социологија за економисте и 

Пословна култура и етика 

 

 

2001 – 2007. 

 

У средњој стручној школи у Бањој Луци радила сам као професор филозофије и 

социологије, гдје сам 2005. године стекла Лиценцу за васпитно образовни рад у 

средњој школи. 

 



2006 – 2007. 

 

Упоредо сам радила у средњој стручној школи као професор филозофије и 

социологије и асистирала на предмету Социологија на Економском факултету, у 

допунском радном односу. Изабрана сам у звање асистента 29. 12. 2006. године на 

предмету Социологија на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци. 

 

2007 – 2012. 

 

На Економском факултету универзитета у Бањој Луци засновала сам стални радни 

однос 1. 2. 2007. године, као асистент на предмету Социологија, гдје радим и данас. 

Од академске 2008/2009. године држим вјежбе на премету Социологија села на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, од академске 2010/2011. 

године држим вјежбе на предмету Социологија на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци. 

 

2012 – 2016. 

 

Изабрана сам у звање доцент 25. 1. 2012. године за ужу научну област Теоријска 

социологија, на наставном предмету Социологија на Економском факултету 

Универзитета у Бањој Луци. Ангажована сам на више факултета Универзитета у 

Бањој Луци (Економски факултет, Правни факултет, Факултет политичких наука – 

СП Социологија и СП Социјални рад и Пољопривредни факултет). Држим 

предавања и вјежбе из предмета: Социологија, Основи социологије са социологијом 

права, Студије рода (СП Социологија и СП Социјални рад), Социологија породице 

и Социологија села.  

 

2016. –  

 

Избарана сам у звање ванредни професор 22. 12. 2016. године за ужу научну област 

Теоријска социологија, на наставном предмету Социологија за економисте на 

Економском факултету Универзитета у Бањој Луци. Ангажована сам на више 

факултета Универзитета у Бањој Луци (Економски факултет, Правни факултет, 

Факултет политичких наука – СП Социологија и СП Социјални рад). Држим 

предавања и вјежбе из предмета: Социологија за економисте, Пословна култура и 

етика, Основи социологије са социологијом права, Савремена социологија (СП 

Социјални рад), Студије рода (СП Социологија и СП Социјални рад), Социологија 

маргиналних група (СП Социологија).  

 


