На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и Одлуке Владе
Републике Српске о броју студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2015/2016. години,
р а с п и с у ј е с е

КОНКУРС
за упис студената у прву годину трећег циклуса студија
у академској 2015/2016. години на јавним високошколским установама

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
II циклус
ФАКУЛТЕТ

ЕКОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ
http://ef.unibl.org/

МЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ
http://med.unibl.org/

АДРЕСА

Студијски програм

78000 Бања Лука,
Мајке Југовића 4
Економија
Тел: 051/430-010, 430-012

78000 Бања Лука,
Саве Мркаља бр. 14
Тел: 051/234-100

Биомедицинске науке

Општи услови уписа
1. У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има
завршен трогодишњи или четворогодишњи студиј I циклуса или основни
додипломски студиј на акредитованим универзитетима у земљи и
иностранству, и да је кандидат:
− завршио једногодишњи или двогодишњи студиј II циклуса студија и
стекао академско звање мастера економије (60 ECTS бодова) стечено
на акредитованим универзитетима у земљи и иностранству на којима се
изводи
настава
из
научног
поља
економија
и
пословање, односно са укупно остварених 300 ECTS бодова, те
објављена два научна рада из одговарајуће економске научне области у
научним часописима од националног и међународног значаја.
− завршио двогодишњи дипломски студиј према одредбама Закона о
универзитету и ранијих законских рјешења прије усвајања Закона о
високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10,
104/11, 84/12. и 108/13), да има објављена два научна рада из
одговарајуће економске научне области у научним часописима од
националног и међународног значаја и да има научно звање магистра
економских наука уз претходно спроведени поступак еквиваленције
раније стеченог звања са новим звањима. Поступак еквиваленције се
спроводи за свако звање појединачно сходно поступцима дефинисаних
Правилником о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку
вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања
на
Универзитету
у
Бањој
Луци (доступно
на http://www.unibl.org/uni/sajt/doc/File/dokumenti/
Pravilnik-o-postupkuekviv.ranije-stecenih-zvanja,postupku-vrednovanjavisokos.-ispraa-i-nastavak-skolovanja-1.pdf)
У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има:
1. завршене интегрисане академске студије: медицине, стоматологије и
фармације;
2. завршене студије првог и другог циклуса здравствене његе са најмање 300
ЕСТS бодова;
3. научни степен магистра наука;
4. извршено вредновање раније стечених диплома у сладу са Правилником о
поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања
високошколских исправа и за потребе наставка школовања на
Универзитету у Бањој Луци;
5. најнижу просјечну оцјену и на првом и на другом циклусу студија 8,0 или
3,5;
6. доказ о познавању минимално једног страног језика (предност имају
кандидати који активно познају енглески језик).
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ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
http://agrofabl.org/

ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ
http://ff.unibl.org/

ШУМАРСКИ
ФАКУЛТЕТ
http://sf.unibl.org/

У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има:
1. завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане
студије,
2. одговарајућег студијског програма, са најмање 300 ECTS или академски
78000 Бања Лука,
степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене
Булевар војводе Петра
студијским програмом трећег циклуса студија или извршено вредновање
Пољопривредне науке
Бојовића 1 А
према Правилнику о поступку вредновања раније стечених академских
Тел: 051/312-572, 312-390
звања за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци,
3. Магистар наука може бити уписан на II годину студија трећег циклуса, уз
претходно признавање положених испита, а у складу са посебним условима
које доноси Вијеће студијског програма.
У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице које има:
1. завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане
Педагогија
студије, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, са најмање
78000 Бања Лука,
300 ECTS или
Булевар војводе Петра
2. академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене
Бојовића 1А
студијским програмом трећег циклуса студија или
Тел: 051/322-790, 322-780
Методика разредне наставе 3. коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања
раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на
Универзитету у Бањој Луци.
У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице које има:
1. завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане
студије, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, са
78000 Бања Лука,
најмање 300 ECTS или
Војводе Степе
2. академски степен магистра наука из одговарајуће научне области,
Шумарство
Степановића 75
утврђене студијским програмом трећег циклуса студија или
Тел:051/464-628, 468-321
3. коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања
раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на
Универзитету у Бањој Луци.
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Б – буџет
С – суфинансирање
СД – страни држављани
В – ванредни

Детаљније информације везане за упис, као и информације о посебним условима, начину и терминима полагања пријемног
испита, кандидати могу добити на факултетима Универзитета у Бањој Луци.

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

