ПРАВИЛНИК
О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ
НА НЕЗАВИСНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ БАЊАЛУКА

На основу члана 111. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 73/10 и 104/11), члана 12. и 111. Статута Независног
универзитета Бањалука (19/2012, od 26.01.2012. дана), Сенат Независног универзитета
Бањалука, на својој сједници, одржаној дана 27.01.2012. године, доноси
.

ПРАВИЛНИК
О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ
НА НЕЗАВИСНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ БАЊАЛУКА
Члан 1.
Правилником о студентском организовању на Независном универзитету Бањалука, (у
даљем тексту: Правилник) утврђује се успостављање студентског представничког тијела
начин, основни циљеви начин избора чланова, трајање мандата и друга питања од
значаја за остваривања права студента на Независном универзитету Бањалука (у даљем
тексту Универзитет), путем студентског представничког тијела.
Члан 2.
Студенти своја права на Универзитету остварују путем студентског представничког
тијела – Парламента студената Независног универзитета Бањалука (у даљем тексту:
Парламент студената), које представљају студенте сва 3 циклуса студија, која се
реализују на Универзитету.
Члан 3.
Парламент студената, је ванстраначка и независна организација студената свих циклуса
студија Универзитета, која се бави остваривањем, те заштитом права и интереса
студената у научно-наставном, научно-истраживачком, стручном, културном, спортском
и другом раду, као и унапређењем животног стандарда и друштвеног живота студената .
Основни циљеви Парламента студената су:
1) Повећање броја активиста и унапређење система комуникација и протока
информација међу активистима и осталим студентима на Универзитету.
2) Делегирање кандидата Парламента студената, делегата у органима
Универзитета.
3) Јачања капацитета Парламента студената.
4) Јачање имиџа, развој бренда Уније студената и стварање климе
препознатљивости.

5) Оснивање студентског информативног центра и подизање нивоа
информисаности студената о начину студирања на универзитету, трендовима
и развоју студирања, омладинским темама и општим друштвеним процесима
6) Унапређивање односа са Универзитетом.
7) Развој програма за стручну праксу студената (у договору са Универзитетом).
8) Помоћ Универзитету у даљем развоју у складу са Болоњским процесом
9) Унапређење културног живота студента на универзитету и ван њега и сам
развој и степен културе на Универзитету.
10) Подржавање промоције Универзитета (у виду сајмова, рекламне кампање и
остало).
11) Подржавање пројеката и састављање тимова за рад на пројектима.
12) Помагање студентима у рјешавању њихових проблема.
13) Повезивање Уније студената са осталим студентским организацијама других
високошколских установа у земљи и иностранству.
14) Организовање екскурзија, хуманитарних и едукативних акција, као и све
друге активности утврђене Статутом студендтског представничког тијела,
које су у складу са мисијом, визијом и циљевима Универзитета.
Члан 4.
Статутом Парламента студената, у складу са законом, Статутом и овим Правилником,
детаљније се уређује оганизација рада Уније студената, циљеви и начела, права и
дужности чланова, као и друга питања од значаја за рад Парламента студената.
Члан 5.
Студенти имају право организовати своја студентска представничка тијела за сва 3
циклуса студија, а чланство у истим могу остварити сви студенти који имају статус
студента Универзитета, у складу са законом, Статутом и општим актима Универзитета.
Статутом Парламента студената могу се прописати посебни услови за чланство у
Парламенту, којим се обезбјеђује функционисање и рад Парламента у складу са
утврђеним циљевима.
Члан 6.
Редовни избори за чланство у Парламенту студената спроводе се јединствено, сваке
године, при крају последњег семестра у школској години, а најкасније до 30.11. текуће
године.
Избори су тајни и право гласа има сваки студент универзитета који покаже на увид
индеxкс са факултета, а мандат чланова Парламента студената траје једну годину.

