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Независни универзитет
Бања Лука

16 година са вама!
Ове године славимо 16 година постојања Независног универзитета
Бања Лука. Наши студенти, реализоване активности и многобројна
признања универзитету али и академском и неакадемском особљу,
свједоче о нашем квалитету.
Као високошколска установа,
Независни универзитет Бања
Лука, основан је 2005. године
под називом Факултет за
друштвене и политичке науке,
да би се 2007. године регистровао као Универзитет и наставио да ради под називом
Независни универзитет Бања
Лука.Мисија НУБЛ-а је да се
повезивањем научно истраживачког рада, умјетничког
стваралаштва, образовања,
науке, струке и умјетности, као
и реализацијом постојећих и
нових студијских програма,
студенти оспособе за
обављање послова у глобалном
и технолошки високо
развијеном окружењу. Циљеве
НУБЛ-а можемо сврстати у
неколико сегмената: ојачати
улогу Универзитета на
националном и међународном
нивоу, стално радити на подизању квалитета истраживања,
узети учешће у значајним
националним и међународним
научно – истраживачким и
истраживачко - развојним
пројектима, те остварити научну изврсност,препознатљивости и признатост Универзитета
и његових факултета.
Знање које је потребно пренијети захтијева врхунске професоре, предаваче и сараднике.
Универзитет води рачуна о
селекцији, професионалном
развоју и усавршавању сваког
запосленог. Настава је
подржана са најсавременијом
информационом и аудиовизуелном технологијом, што
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студентима олакшава прихватање новог знања, али и посао
предавачима. У процесу развоја
будућих кадрова значајну улогу
имају и наши пословни партнери
из окружења – стручњаци из
праксе су најуспјешнији
експерти и стални су гости
предавачи на нашем универзитету. Студенти имају прилику да
кроз практичне примјере стичу и
провјеравају своја знања. Зато,
ако је једном ријечју потребно
исказати суштину нашег посла,
онда је то развој знања, односа,
људи.
Стратегијски циљ научно –
истраживачког рада је ојачати
улогу Универзитета на националном и међународном нивоу
подизањем квалитета истраживања, учешћем у значајним
националним и међународним
научно – истраживачким и
истраживачко - развојним пројектима, те остварити научну
изврсност, препознатљивости и
признатост Универзитета и
његових факултета. Како ниједна
држава није довољно богата да
би истим интензитетом развијала сва истраживачка подручја,
природно је да се снажније
подстичу они истраживачи и
истраживачке групе који су већ
раније показали изврсност у
раду, али и да се посебно
подстичу и стимулишу млади
истраживачи и научни радници.
Независни универзитет је
потписник споразума о сарадњи
са бројним високошколским
установама са основним циљем
да се осигура ширење и

размјена образовног и научног
искуства, са нагласком на даљи
развој и унапређење знања и
стицање вјештина студената и
наставног особља како би се омогућило успјешно вођење процеса
реформи високог образовања и
интегрисање високошколске
установе у европски образовни
систем.
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У времену сложених геополитичких промјена, са којима се суочава савремени свијет, са свим
разочарењима у идеалности либералне демократије, али и разочарењима око пропасти тржишне
економије, Независни универзитет Бањалука, припремајући се за нови уписни рок, сасвим свјестан
потребе повратка „себи“ и темељним вриједностима друштва, народа и човјека, позива на
савладавање основних знања у оквирима студијских програма на овом Универзитету. Заједно са
студентима, Институтом за научно истраживачки рад и преко 92 ангажована асистента, доцента и
професора, опредјељујемо се за модификоване студијске програме за будућа занимања, која ће
користити, изградњи Републике Српске, Босне и Херцеговине, а и других земаља из којих долазе
наши студенти, као и за проналажење могућности за афирмацију нових/старих врједности у
друштву, кроз научно наставне планове и програме. Независни универзитет Бања Лука је у складу
са новонасталом ситуацијом изазваном пандемијом прилагодио систем наставе и других
активности који до сада показује добре резултате. Тим професора са Педагошког факултета у
сарадњи са Институтом за научно истраживачки рад, припрема упитник за испитивање ставова и
мишљења студената, а и наставног особља, о предностима, ефектима и слабостима е-наставе. Многе
ствари ће се послије ове кризе мјењати, тако да ми, на Независном универзитету, свјесни академске
и људске одговорности за образовање врхунских стручњака за развој Републике Српске, мотивисани
мотом „Остајте овдје“, припремамо нове студијске програме за лиценцирање, односно програме
чијим ће савладавањем, дипломци моћи да се ухвате у коштац са озбиљним изазовима који у
блиској будућности чекају Републику Српску и њено окружење. Независни универзитет Бања Лука
ове године обиљежава 16 година рада. Посебан квалитет савременог концепта образовања заснован
је на принципима на којима се успоставља јединствен европски простор високог образовања,
утврђеним у декларацијама из Болоње и Лисабона, али су студијски програми допуњени са
специфичним захтјевима економског опоравка Републике Српске, односно, указују на потребу
изградње економије оригинала. Независни универзитет је потписник споразума о сарадњи са
бројним високошколским установама са основним циљем да се осигура ширење и размјена
образовног и научног искуства. Нагласак је на снажнијем развоју и унапређењу знања и вјештина
студената и наставног особља како би се омогућило успјешно вођење процеса реформи високог
образовања и интегрисање високошколских установа у европски образовни систем, са снажним
обиљежјима потребе припадања славенском образовном концепту односно интеграција у славенски
образовни простор. У нашем систему вриједности наши студенти су на првом мјесту. Ту смо због вас
и ваше будућности. Добро дошли!

Проф.др Зоран Калинић, ректор

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ
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Лична карта
универзитета
Добродошли на мјесто гдје почињу промјене!
Промјене стварају прилике, стварајмо их заједно...
Независни универзитет у потпуности обезбјеђује примјерене
просторне капацитете за квалитетно обављање дјелатности
свих организационих јединица са укупно 2314м2. Универзитет
посједује учионице, лабораторију, библиотеку, компјутерску
салу и друге просторије за извођење наставе у складу са
пољем природних и друштвених наука. Константно пратимо и
усклађујемо ресурсе са потребама наставног процеса и броја
студената. Све просторије за извођење наставе опремљене су
видео пројекторима и осталом, потребном техничком
подршком савременом начину извођења наставе, у складу са
природом студијских програма.

92

31

3506

680

4100

160

ангажована лиценцирани библиотечких
студијски
наслова
наставника и
програм
сарадника

активних
студената
У саставу Универзитета основане су организационе јединице
које остварују академске
студијске програме и развијају
научно-истраживачки, стручни и
други рад, у једној или више
области: Педагошки факултет,
Економски факултет, Факултет
за политичке науке, Факултет за
информатику,Факултет за
екологију, Факултет лијепих
умјетности и Факултет за
безбједност и заштиту.Једна од
организационих јединица
Универзитета је Институт за нау-
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свршених
студената
I циклуса

свршених
студената
II циклуса

чно-истраживачки рад који
обавља дјелатност научноистраживачког рада. Универзитет
је организован на начин да
интегрише све организационе
јединице у једну организациону
цјелину којом се обезбјеђује
цјеловитост рада Универзитета.
Укупан број студената који
тренутно студира на универзитету је око 680. До сада је на
Универзитету дипломирало око
4100 студената на свим факултетима. Поред дипломираних
студената основног студија, на II

циклусу студија је магистрирало
око 160 студената. На трећем
циклусу студија, на свим
факултетима, докторске тезе је
успјешно одбранило 26
кандидата. Од тога је запослено
скоро 70%, а дио студената је
наставило школовање на мастер
студију, на домаћим и иностраним факултетима. Улагањем у
квалитет и препознатљивост,
Независни универзитет ће и у
новом времену бити "мјесто гдје
почиње будућност" !
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Независни универзитет Бања Лука
-Одјељење Брчко Дистрикт БиХ
Од 2012.године Независни универзитет Бања Лука, по основу
Дозволе за рад издате од стране Одјељења за образовање у
Влади Брчко Дистрикта, обавља дјелатност високог
образовања за извођење студијских програма на И и ИИ
циклусу
студија.
Дислоцирано
одјељење
Независног
универзитет Бања Лука - Одјељење Брчко Дистрикт БиХ чине
Економски факултет, Педагошки факултет, Факултет за
екологију, Факултет за политичке науке и Факултет лијепих
умјетности са студијским програмима:

академске студије првог циклуса
у трајању од три године/6 семестара (180 ЕЦТС);
академске студије другог циклуса
- мастер студије у трајању од двије године/4
семестра (120 ЕЦТС).
-

Осим тога, наше Одјељење у Брчком идеално је мјесто и за све
неопходне информације које се тичу студија на Независном
универзитету у Бањој Луци, на свим студијским програмима
које изводимо на нашим факултетима, било да је ријеч о I, II
или III циклусу студија.

Контакт
Тел: 049/212 900; Моб: 065/517 255
Е-mail: brcko@nubl.org
Адреса: Узуновића бр.50-А, насеље "Бијељински пут",
Брчко

Студијски програми I и
II циклуса студија
Педагошки
факултет
Разредна
настава
Предшколско
васпитање

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

Економски
факултет
Привредни
развој
Осигурање и
управљање
ризицима
Менаџмент
Банкарство и
берзанско
пословање
Порези,
царине и буџет
Рачуноводство
и ревизија

Факултет за
екологију
Екологија
Факултет лијепих
умјетности
Сликарство

Факултет за
политичке
науке
Политикологија
Међународни
односи
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Студије на Независном
универзитету Бања Лука
Систем наставних активности!
Настава се изводи у складу са савременим достигнућима наставно – научног и
наставно – образовног процеса, кроз примјењивање савремених технолошких
достигнућа, посебно у примјени информатичких технологија. Наставне активности
се организују по семестрима уз континуирано интерактивно праћење и оцјењивање
рада. Предмети су једносеместрални и Наставни план садржи највише пет предмета
по семестру. Укупно ангажовање студената одвија се кроз:
Непосредну наставу;
Самосталан рад студената.

Непосредна настава реализује се кроз континуирани контакт студената са
наставницима и сарадницима, у складу са академским календаром и распоредом
предиспитних и испитних обавеза студената. Обим непосредне наставе је од 20 – 25
часова седмично. Минимално 50% наставе су часови предавања, а осталих 50% вјежбе
и други облици непосредне наставе. Непосредна настава се реализује кроз:
Предавања;Вјежбе; Консултације.
Самостални рад студената се састоји од учења и анализе наставних садржаја од
стране студената са циљем усвајања садржаја са наставних активности. Студенти
самостално уче и припремају се све облике активне наставе. Наставници и
сарадници прате и помажу студентима у самосталном раду, посебно кроз
консултације, али и организовану праксу која је битан саставни дио студија на
Независном универзитету Бања Лука.
У фокусу свих активности је студент и његове потребе за стицањем одговарајућих
знања и вјештина, и сва технологија рада на студијском програму је усмјерена у том
правцу. Студије на Независном универзитету се изводе као:
Редовни студиј;
Ванредни студиј.
Ванредни студији се, у основи, изводе као и редовни студији, с тим што ванредни
студенти непосредно учествују у реализацији 30 – 40 % студијског програма, а
преосталих 60 – 70 % студијских програма изводи се у интерактивном односу
студената и наставника кроз консултативну наставу и друге облике наставних
активности посредством информационог система Универзитета и глобалне мреже
комуникација. Интернет мрежа Универзитета доступна је свим студентима.
Предавања и вјежбе, као и други облици наставних активности за ванредне
студенте, организоваће се у планираном капацитету у дане викенда и нерадне дане у
виду блок наставе за сваки поједини предмет. Осим обавезног присуства
предавањима и вјежбама у планираном капацитету 30 – 40 %, све друге предиспитне
обавезе студенти ће моћи извршавати путем Интернета ( консултације, семинарски
радови, домаћи задаци, студије случаја и сл. ). Полагање завршних (усмених или
писмених) испита и одбана дипломских - завршних радова врши се у сједишту
Универзитета. У осталом дијелу, обавезе студената и динамика студирања је као и за
редовни студиј.
Независни универзитет Бања Лука, обезбједио је бесплатну литературу за све
уписане студенте, на располагању су сви библиотечки ресурси универзитета, било да
су у питању уџбеници и књиге из наше библиотеке или литература у електронском
формату.
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Е - настава
Као вид допунског система
наставе, користимо платформу за
учење - Moodle!

Моодле је платформа за учење дизајнирана да наставницима и студентима омогући
јединствен, сигуран и интегрисан систем за стварање персонализованих окружења за
учење. Ова платформа нуди моћан сет алата усмјерених на студенте и окружење за
учење које побољшава и предавања и учење.
Конципирана је тако да не представља замјену класичном, непосредном начину
одржавања наставе, прије би се могло рећи да је у питању допуна стандардном
систему наставе која отвара читав спектар нових могућности.
Једноставан интерфејс, могућност помјерања садржаја и добро документовани
ресурси, уз стална побољшања употребљивости, Moodle чине једноставним за учење и
употребу. Moodle пружа најфлексибилнији скуп алата који подржава и комбиновано
учење и online курсеве. Подешавањем основних карактеристика, лако се може
интегрисати све што је потребно за курс користећи комплетан спектар уграђених
функција. Неке од функционалности које су омогућене путем додатних модула јесу
праћење рада студената, тестирање и оцјењивање, међусобна интеракција и
комуникација између учесника у процесу наставе, тј. студената и професора, као и
друге практичне ствари.
Индивидуалне потребе корисника су у првом плану. Moodle се прилагођава потребама
малих група од неколико студената, али и великим групама од неколико стотина
учесника. Базиран је на интернету и њему се може приступити било гдје у свијету. Са
подразумијеваним интерфејсом за мобилне уређаје и компатибилношћу са
претраживачима, садржај на Moodle платформи је лако доступан на различитим
интернет прегледачима и уређајима.
Студенти Независног универзитета Бања Лука, приликом уписа, добијају детаљне
инструкције за приступ њиховим корисничким подацима помоћу којих даље
приступају е - настави. Избором одговарајуће слике студенти приступају е-настави
факултета који студирају. Осим предмета које слушају, студенти се пријављују и на
опцију Огласна табла бираног факултета и на тај начин омогућују администратору да
им обезбиједи увид у неопходне информације попут објаве распореда предавања или
распореда термина испитних рокова, осим тога, ова опција им омогућава да
аутоматски добијају мејлове о сваком новом обавјештењу везаном за промјене
термина предавања или испитних рокова, као и о резултатима одржаних испита,
односно било које врсте обавјештења која се тичу њихових студија.

Добро дошли на е-наставу Независног универзитета!

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ
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Услови
уписа
Упис студената на Независном универзитету Бања Лука врши се у сједишту Универзитета, у
року који је предвиђен Конкурсом.

1

Основни документи потребни за упис на I циклус студија су:
а. Диплома о завршеној средњој четворогодишњој школи,
б. Свједочанства свих завршених разреда средње школе (оригинали или овјерене
копије),
ц. Рјешење о нострификацији дипломе средње школе или факултета завршених у
иностранству,
д. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
е. Увјерење о држављанству,
ф. Двије фотографије.

2

Основни документи потребни за упис на II циклус студија су:
а. Диплома о завршеној средњој четворогодишњој школи,
б. Свједочанства свих завршених разреда средње школе (оригинали или овјерене копије),
ц. Диплома о завршеном I циклусу студија (овјерене копије или Додатак Дипломи, Увјерење о
стеченом академском звању или Увјерење о положеним испитима),
д. Рјешење о нострификацији дипломе средње школе и факултета завршених у иностранству,
е. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
ф. Увјерење о држављанству,
г. Двије фотографије.

3

Основни документи потребни за упис на III циклус студија су:
а. Диплома о завршеном I циклусу студија (овјерене копије или Додатак Дипломи) просјек
изнад 8,00,
б. Диплома о завршеном II циклусу студија (овјерене копије или Додатак Дипломи) просјек 8,00,
д. Рјешење о нострификацији диплома факултета завршених у иностранству,
е. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
ф. Увјерење о држављанству,
г. Двије фотографије.

4

За препис са друге високошколске установе, осим горе наведених докумената кандидати прилажу
и:
а. Увјерење о положеним испитима (оригинал),
б. Наставни план и програм претходне високошколске установе (овјерен),
ц. Диплому о претходно стеченом вишем или високом образовању (оригинал или овјерена
копија).
Све потребне информације о упису студената и условима студирања, кандидати могу да добију на
адреси:
НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА
Вељка Млађеновића 12е, 78000 Бања Лука,
051/456-600; 051/456-601; е-мail: info@nubl.org
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
Браће Подгорника бр.8, 78000 Бања Лука,
051/345-910; 051/345-911; е-мail: info@fbzbl.org

10

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

трогодишњи студијски програми

1. Разредна настава
2. Предшколско васпитање
3. Пословна психологија

четворогодишњи студијски програм

1. Предшколско васпитање и
образовање
2. Специјална едукација и
социјална рехабилитација

програм мастер студија

1. Разредна настава
2. Предшколско васпитање
3. Пословна психологија

1. Предшколско васпитање и
образовање
2. Специјална едукација и
рехабилитација

Академски студиј првог циклуса

Академски студиј другог циклуса
а/у трајању од једне до двије године (2-4 семестра)
– 60/120 ЕЦТС (са одбраном мастер рада)

а/Бачелор степен првог циклуса у трајању од 3
године (6 семестара) - 180 ЕЦТС

1.Дипломирани професор разредне наставе - 180ЕЦТС
2.Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 180 ЕЦТС
3.Дипломирани психолог - Пословна психологија - 180
ЕЦТС
б/Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)240 ЕЦТС са ужим усмјерењем/ специјалистичког степена

1.Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 240 ЕЦТС
2.Професор специјалне едукације и рехабилитације - 240
ЕЦТС

1.Мастер разредне наставе - 300 ЕЦТС
2.Мастер предшколског васпитања - 300 ЕЦТС
3.Мастер пословне психологије - 300 ЕЦТС
(Двогодишњи студијски програми: Разредна настава,
Предшколско васпитање, Пословна психологија)

1.Мастер предшколског васпитања и
образовања - 300 ЕЦТС
2.Мастер специјалне едукације и
рехабилитације - 300 ЕЦТС
(Једногодишњи студијски програм:Предшколско васпитање и
образовање, Специјална едукација и рехабилитација)

Разредна настава - трогодишњи студиј
I година
1. Педагошка
комуникација
2. Енглески језик I
3. Општа педагогија I
4. Општа психологија
5. Породична педагогија
6. Српски (матерњи) језик
I
7. Изборни предмет 1
8. Енглески језик II
9. Школска педагогија
10. Развојна психологија I
11. Општа педагогија II
12. Српски (матерњи) језик
II
13. Математика I
14. Изборни предмет 2

II година
1. Дидактика
2. Физичко васпитање
3. Развојна психологија II
4. Педагошка психологија
5. Математика II
6. Вокалноинструментална настава
7. Основи природних и
друштвених наука
8. Дидактичка пракса
9. Ликовна култура
10. Методика наставе
српског језика и
књижевности I
11. Методика наставе
природе и друштва I
12. Методика наставе
математике I
13. Методика наставе
физичког васпитања I
14. Методика наставе
ликовне културе
15. Методика наставе
музичке културе I
16. Методичка пракса

III година
1. Методика наставе
српског језика и
књижевности II
2. Методика наставе
математике II
3. Методика наставе
природе и друштва II
4. Методика наставе
физичког ваcпитања II
5. Методика наставе
музичке културе 2
6. Изборни предмет 3
7. Методичка пракса
8. Методика рада са
дјецом са посебним
потребама
9. Методика наставе
српског језика и
књижевности III
10. Припрема дјетета за
полазак у школу
11. Методика наставе
математике III
12. Завршни рад – Еколошко
образовање

Изборни програм Педагошког факултета
Прва година: Изборни предмет 1: Педагошка информатика или Социологија

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

Педагошки
факултет

16 година са вама!

Студијски програми

У оквиру студија усвајају се потребна знања и
вјештине,
неопходни
застицање
излазних
профила. Циљ ових студијских програма је да
оспособи студенте за васпитно - образовни рад са
дјецом која похађају предшколско образовање,
основно школско образовање (разредну наставу),
те за рад са дјецом са посебним потребама. Знање
студената ће бити додатно повећано практичним
радом у васпитно - образовним установама током
трајања образовног процесана првом циклусу
студија. Дипломирани васпитач предшколске
дјеце, дипломирани професор разредне наставе,
те
професор
специјалне
едукације
и
рехабилитације
биће
оспособљени
да
у
предшколској установи и у одјељењу, дјеци и
ученицима одржи пажњу током цијелог
наставног процеса усавајања нових знања. Циљ
студијског програма Пословна психологија је да
оспособи студенте за образовно - савјетодавни
рад са запосленима у друштвеним дјелатностима
и привреди.

образовања
Изборни предмет 2: Психологија
даровитости или Специјална педагогија.
Трећа година:
Изборни предмет 3: Књижевност за дјецу
или Драмска радионица.
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Предшколско васпитање - трогодишњи студиј
Изборни програм Педагошког факултета
Педагошка информатика
Педагошка комуникација
Књижевност за дјецу
Специјална педагогија
Социологија образовања
Драмска радионица
Ликовна радионица
Екологија
Психологија даровитости
Радионица стваралаштва у покрету
Етика васпитачког позива
Педагошка документација и легислативе у васпитању
и образовању
Здравствена њега и исхрана дјеце

Повезивањем научно - истраживачког рада,
умјетничког стваралаштва, образовања, науке,
струке и умјетности,реализацијом постојећих и
нових студијских програма,оспособити студенте
за обављање послова у глобалном и технолошки
високо развијеном окружењу, који захтијевају
стално стицање и развијање нових знања,
иницијативност и иновативност, предузетничку
способност, способност доношења одлука у
недостатку времена,способност рада у условима
различитости, у сврху постизања
индивидуалних, универзитетских и друштвених
интереса.

I година

II година

1. Дидактика
1. Методологија
1. Педагошка
2. Физичкo васпитање
педагошких
комуникација
3. Развојна психологија II
истраживања
2. Енглески језик I
4. Педагошка психологија
2. Методика упознавања
3. Општа педагогија I
5. Математика са
околине II
4. Општа психологија
елементарним
3. Методика наставе
5. Породична педагогија
математичким
физичког васпитања I
6. Српски (матерњи) језик
појмовима
4. Методика наставе
I
6. Вокалномузичке културе II
7. Изборни предмет 1
инструментална настава
5. Методика елементарних
8. Хоспитовање
7. Основи природних и
математичких појмова
9. Енглески језик II
друштвених наука наука
II
10. Предшколска
8.
Методичка
пракса
6.
Изборни предмет
педагогија
9. Ликовна култура
7. Методика рада са
11. Развојна психологија I
10. Методика васпитнодјецом са посебним
12. Општа педагогија II
образовног рада
потребама
13. Српски (матерњи) језик
11. Методика развоја
8. Методика наставе
II
говора
физичког васпитања II
14. Математика
12. Методика елементарних 9. Припрема дјетета за
15. Изборни предмет 2
математичких појмова I
полазак у школу
16. Хоспитовање
13. Методика упознавања
10. Дјечија антропологија
околине I
11. Методика елементарних
14. Методика наставе
математичких појмова
ликовне културе
III
15. Методика наставе
12. Завршни рад - Еколошко
музичке културе I
образовање
16. Методичка пракса

Пословна психологија - трогодишњи студиј
I година

II година

1. Основи социологије
2. Основи менаџмента
3. Увод у психологију
4. Основе развојне
психологије
5. Пословни енглески језик
I
6. Основи социјалне
психологије
7. Методологија
психолошких
истраживања
8. Пословни енглески језик
II
9. Изборни предмет

1. Психологија
организационог
понашања
2. Психологија група
3. Основе клиничке
психологије и
психопатологије
4. Основе психологије
личности
5. Пословни енглески језик
III
1. Основи педагошке
психологије
2. Психологија маркетинга
3. Психологија менаџмента
4. Пословни енглески језик
IV
1. Изборни предмет

III година
1. Психологија пословне
комуникације
2. Ментална хигијена и
технике тимског рада
3. Професионална
оријентација и развој
каријере
4. Пракса
5. Изборни предмет
6. Психолошки консалтинг и
интервенције у
организацији
7. Управљање људским
ресурсима
8. Пројектовање
истраживања
9. Групна динамика и групни
процеси
10. Изборни предмет

Изборни програм Педагошког факултета
Прва година:
Изборни предмет /група 1: Пословно право, Пословна
етика.
Друга година:
Изборни предмет /група 1: Напредна статистика,
Апликативни софтвер.
Трећа година:
Изборни предмет /група 1: Масовни медији, Интелектуалне
способности и емоционална интелигенција;
Изборни предмет /група 2: Основи економије, Едукацијска
психологија.

Изборни програм Педагошког факултета
Прва година:
Изборни предмет 1: Пословно право, Пословна
етика;
Изборни предмет 2: Дјечије музичко
стваралаштво,Драмске игре за дјецу.

Предшколско васпитање и образовање - четворогодишњи студиј
I година
1. Педагошка комуникација
2. Општа педагогија
3. Вокално инструментална
настава
4. Српски језик
5. Изборни предмет 1
6. Социологија
образовања
7. Сценска умјетност
8. Историја предшколске
педагогије
9. Општа психологија
10. Култура говора
11. Страни језик 1
12. Педагошка пракса
13. Изборни предмет 2
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II година

III година

III година

1. Предшколска педагогија 1 1. Методологија педагошких
истраживања
2. Развојна психологија
2. Методика рада у
3. Математика са
предшколским установама
елементарним
математичким појмовим 3. Методика музичког
васпитања 1
4. Основе природних и
4. Основе физичког васпитања
друштвених наука
5. Изборни предмет 5
5. Изборни предмет 3
6. Методика развоја говора 1
6. Предшколска педагогија 2
7. Методика елементарних
7. Породична педагогија
математичких појмова 1
8. Књижевност за дјецу
8. Методика упознавања
9. Основи ликовног
околине 1
васпитања
9. Методика ликовног
10. Педагошка пракса
васпитања 1
11. Изборни предмет 4
10. Методичка пракса
11.Изборни предмет 6

Друга година:
Изборни предмет 3: Рачунари у предшколским
установама,Елементарне игре у природи;
Изборни предмет 4: Дјечије ликовно стваралаштво,
Еколошко васпитање.
Трећа година:

IV година
1. Методика развоја говора
2. Методика елементарних
математичких појмова 2
3. Методика упознавања
околине 2
4. Методика физичког
васпитања 1
5. Изборни предмет 7
6. Методика музичког
васпитања 2
7. Методика физичког
васпитања 2
8. Методика ликовног
васпитања 2
9. Методика рада са дјецом са
посебним потребама
10. Методичка пракса
11. Изборни предмет 8

Изборни предмет 5:
Страни језик 2,Реторика,
Етика васпитачког позива;
Изборни предмет 6:
Акционо истраживање,
Здравствена њега дјеце,
Основе инклузивног
образовања.
Четврта година:
Изборни предмет 7:
Интегрисани курикулум
предшколског васпитања
и образовања,Педагошка
комуникација, Хор и
оркестар
Изборни предмет 8:
Алтернативно
предшколско васпитање,
Филмска и ТВ култура.

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

Специјална едукација и социјална рехабилитација - четворогодишњи студиј

1. Дидактика
2. Развојна психологија
3. Општа педагогија
4. Увод у специјалну
едукацију и социјалну
рехабилитацију
5. Енглески језик 1
6. Педагошка психологија
7. Основи
неуропсихологије
8. Инклузија у
образовању
9. Хумана генетика
10. Енглески језик 2

II година

III година

IV година

1. Општа дефектолошка
процјена
2. Основи тифлологије
3. Основи соматопедије
4. Основи олигофренологије
5. Основи логопедије и
сурдологије
6. Рани интервентни
програми
7. Сензорна интеграција
8. Редукација
психомоторике
9. Увод у социологију са
социологијом
маргиналних група
10. Специфичне сметње у
учењу

1. Методика наставе математике
2. Методика наставе српског
језика и књижевности
3. Методика наставе природе и
друштва
4. Методика наставе вјештина
5. Изборни предмет 1
6. Методе у специјалној
едукацији и социјалној
рехабилитацији
7. Програми и методе васпитног
рада са дјецом са
поремећајима и сметњама у
развоју
8. Прилагођене и измијењене
спортске активности
9. Савјетодавни рад у специјалној
едукацији и социјалној
рехабилитацији
10.Изборни предмет 2

1. Методологија педагошког
истраживања
2. Основи рада са дјецом и
младима са дисоцијалним
понашањем
3. Асистивне технологије за дјецу
са поремећајима и сметњама у
развоју
4. Изборни предмет 3
5. Пракса
6. Методика едукације и социјалне
рехабилитације са дјецом са
вишеструким поремећајима и
сметњама
7. Професионално оспособљавање
и запошлјавање особа са
инвалидитетом
8. Системи подршке одраслим
особама са инвалидитетом
9. Изборни предмет 4

Разредна настава - двогодишњи мастер студиј

I година
1. Развој и евалуација
курикулума
2. Академско писање
3. Менаџмент школских
установа
4. Образовна технологија
5. Страни језик
6. Савремено дидактичкометодички токови у
разредној настави
7. Методика наставе
ликовне културе
8. Методика наставе
физичког васпитања
9. Методика наставе
музичке културе
10. Методичка пракса

II година
1. Методика наставе српског
језика и књижевности
2. Методика наставе
математике
3. Методика наставе
природе и друштва
4. Методичка пракса
5. Изборни предмет 1
6. Изборни предмет 2
7. Завршни - мастер рад
8. Изборни предмети:
-Педагошка информатика;
-Књижевност за дјецу;
-Специјална педагогија;
-Социологија образовања.
-Драмска радионица;
-Екологија;
-Психологија даровитости.

II godina

I godina

Пословна психологија двогодишњи мастер студиј
1. Психологија ставова
2. Психологија мотивације
3. Истраживање у примијењеној психологији
4. Изборни предмет I: Социјална психологија
старења или Психологија комуницирања
5. Изборни предмет II: Психолошке
интервенције у кризи или Социјална
патологија
6. Организациона култура
7. Маркетинг менаџмент
8. Изборни предмет III: Савремене
психотерапијске школе и правци или
Психологија одраслог доба и старења
9. Изборни предмет IV: Вјештине вођењa
интервјуа и професионала селекција или
Управљање квалитетом

1. Мултиваријабилне статистичке анализе
2. Методологија истраживања у пословној
психологији
3. Изборни предмет V: Психологија успјеха
или Психологија социјалне правде
4. Изборни предмет VI: Психосоцијални
приступ интервенције или Стрес и
суочавање
5. Пракса
6. Истраживачки студијски рад
7. Завршни - мастер рад

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

Предшколско васпитање - двогодишњи мастер студиј

I година

II година

1. Развој и евалуација
курикулума
2. Академско писање
3. Менаџмент
предшколских установа
4. Образовна технологија
5. Страни језик
6. Савремено дидактичко
-методички токови
предшколског васпитања
7. Методика наставе
ликовне културе
8. Методика наставе
физичког васпитања
9. Методика наставе
музичке културе
10. Методичка пракса

1. Методика развоја говора
2. Методика развоја
елементарних
математичких појмова
3. Методика упознавања
околине
4. Методичка пракса
5. Изборни предмет 1*
6. Изборни предмет 2*
7. Завршни - мастер рад
* Избор предмета је везан за
методику из које се изабере
завршни мастер рад.

Изборни
програмПедагошког
факултета
Трећа година:
Изборни предмет 1:
Израда
индивидуалних
образовних планова,
Креативне
радионице; Изборни
предмет 2:
Ваннаставне
активности,Методика
едукационорехабилитационог
рада са дјецом са
поремећајима и
сметњама у развоју.
Четврта година:
Изборни предмет 3:
Спортско и
терапијско јахање
особа са
инвалидитетом,
Инклузивни приступ
у односу са
вршњацима; Изборни
предмет 4: Методика
рада са
родитељима,Права
особа са
инвалидитетом.

Изборни програм Педагошког факултета

Предшколско
васпитање и образовање једногодишњи мастер студиј

I година

I година

1. Савремене теорије предшколског васпитање
2. Развој курикулума предшколског васпитања
3. Академско писање
4. Савремени токови методике развоја говора
5. Савремени токови методике ликовног васпитања
6. Савремени токови физичког васпитања
7. Савремени токови методике почетних
математичких појмова
8. Савремени токови методике музичког васпитања
9. Изборни предмет 1*
10. Изборни предмет 2*
11. Завршни - мастер рад
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Педагошки
факултет
НОВИ СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ
МАСТЕР СТУДИЈА

специjална едукациjа
и рехабилитациjа
Нова сазнања у области специјалне едукације и социјалне
рехабилитације, дијагностике и третмана особа са
тешкоц́ама у развоју, увођење савремених метода, техника и
приступа, технолошко-технички прогрес, израда нових
компјутерских програма и апарата, који се користе у подручју
тешкоц́а, нови захтјеви тржишта итд., захтијевају
цјеложивотно учење и стално проширивање и
продубљивање знања стручњака из ове области.

14

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА
Специјална едукација и рехабилитација
- једногодишњи мастер студиј
I godina
1. Дијагностика и третман код поремећаја у
учењу и развоју
2. Биомедицински апарати и уређаји у
специјалној едукацији и рехабилитацији
3. Игра у рехабилитацији дјеце са сензомоторним
сметњама и поремећајима
4. Знаковни језик
5. Изборни предмет 1
-Третман покретом
-Креативни процеси у специјалној едукацији и
рехабилитацији
-Педагогија Марије Монтесори
6.Методологија научног истраживања
7.Етиологија и испољавање код аутистичног
спектра уз начине подршке
8.Креирање инклузивне политике, културе и
праксе
9.Израда мастер рада
10.Изборни предмет 2
-Интеракцијски аспекти комуникације у
васпитању и образовању
-Процјена едукативних потенцијала дјеце са
интелектуалном ометеношћу
-Активизам и волонтерски рад

Структура студијског програма
Мастер академске студије Студијског програма
„СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА” трају
једну школску годину, односно два семестра, са укупно
60 ЕЦТС бодова, 30 ЕЦТС бодова по семестру. Модел
студијског програма је 4+1+3. Студијски програм из уже
научне области - дефектологија састоји из обавезних и
изборних предмета. Обавезни предмети су осмишљени
на начин да студентима омогуће надоградњу знања и
вјештина стечених на студију I циклуса.

Разлог за
успостављање
студијског програма
Разлог за наставак школовања на ИИ
циклусу студија на усмјерењу „СПЕЦИЈАЛНА
ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА“ лежи у
чињеници да је подручје тешкоћа у развоју
у перманентном и интензивном развоју,
како у области процјене/дијагностике, тако
и у подручју третмана и образовања,
тимског и савјетодавног рада са
родитељима, васпитачима, наставницима
педагошким и персоналним асистентима,
стручним сарадницима и
послодавцима.Ово усмјерење у свијету и
код нас настало је као резултат развоја
међуповезаности и мултидисциплинарних
приступа усмјерених на развој
едукацијских, терапијских,
рехабилитацијских, комплементарних,
превентивних и различитих других
поступака усмјерених на афирмацију
могућности особа са развојним сметњама
и поремећајима.

Циљ студијског програма
Основни циљ студијског програма
Специјална едукација и рехабилитација на
ИИ циклусу студија је да студенти стекну нове
практичне и специјалистичке вјештине за
тимски и индивидуални рад из области
подршке у раном дјетињству, подршке у
условима специјалног образовања, подршке
у условима инклузивног образовања, као и
подршке одраслим особама.
Студијски програм на II циклусу студентима
обезбјеђује стицање и проширење стечених
знања и вјештина стчених на основним
академским студијама, а самим тим и виши
ниво компетенција у подручју усмјерења.

Компетенције и исходи учења
Као надградња стеченим компетенцијама на додипломском студију, мастер академских студија Специјална
едукација и рехабилитација , стиче виша знања и вјештине стратешког планирања, креирања, руковођења
и процјене у областима превенције, процјене третмана и образовања дјеце и особа са развојним
тешкоћама; разумије примјењивост савремених и научно доказаних поступака и метода у раду, прије свих,
са комуникативним и когнитивним тешкоћама и овлада потребним знањима за примјену истих у
сопственом раду; активно учествује, примјењује и критички размишља при доношењу дијагностичких,
третманских и образовних одлука у мултидисциплинарном тиму; предлаже, креира индивидуалне
програме третмана и образовања за ову дјецу и особе; примјењује и процјењује успјешност савремених
начина рада са особама са развојним тешкоћама; користи се специјализованим теоријским и практичним
знањима у области тешкоћа у развоју; у контексту методологије научног истраживања самостално
припрема научни рад; користи инострану и домаћу научну и савремену литературу у овој области, учи и има
позитиван став о потреби сталног стручног усавршавања; бави се истраживачким радом.
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Студијски програми

16 година са вама!

трогодишњи студијски програми
1. Менаџмент
2. Осигурање и управљање
ризицимa
3. Привредни развој
4. Рачуноводство и ревизија
5. Банкарско и берзанско пословање
6. Порези, царине и буџети

четворогодишњи студијски програм

1. Економија и пословање

- Пословна економија
- Менаџмент и маркетинг
- Финансије, банкарство и осигурање
- Рачуноводство и ревизија
- Туризам

програм мастер студија
1. Менаџмент
2. Осигурање и управљање
ризицима
3. Привредни развој
4. Рачуноводство и ревизија
5. Банкарско и берзанско пословање
6. Порези, царине и буџети

Економски факултет
програм докторских студија

1. Економија и пословање
- Пословна економија
- Менаџмент и маркетинг
- Финансије, банкарство и осигурање
- Рачуноводство и ревизија
- Туризам

1. Економија
- Пословна економија и
менаџмент
- Финансије, банкарство и
осигурање
- Међународна економија

Академски студиј првог циклуса

Академски студиј другог циклуса

а/Бачелор степен првог циклуса у трајању од
3 године (6 семестара) - 180 ЕЦТС

а/у трајању од једне до двије године (2-4 семестра)
– 60/120 ЕЦТС (са одбраном мастер рада)

1.Дипломирани економиста - (са назнаком
смјера програма) - 180 ЕЦТС

1.Мастер економије - (са назнаком смјера
програма) - 300 ЕЦТС

(Студијски програми: Менаџмент, Осигурање и управљање
ризицима, Привредни развој, Рачуноводство и ревизија, Банкарско и
берзанско пословање, Порези, царине и буџети)

(Студијски програми: Менаџмент, Осигурање и управљање
ризицима, Привредни развој, Рачуноводство и ревизија, Банкарско и
берзанско пословање, Порези, царине и буџети)

б/Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8
семестара)- 240 ЕЦТС са ужим усмјерењем/
специјалистичког степена

1.Мастер економије - (са назнаком смјера)
- 300 ЕЦТС

1.Дипломирани економиста - (са
назнаком смјера) - 240 ЕЦТС
(Студијски програм: Економија и пословањеСмјерови: Пословна
економија; Менаџмент и маркетинг; Финансије, банкарство и
осигурање; Рачуноводство и ревизија; Туризам )

(Студијски програм: Економија и пословањеСмјерови: Пословна
економија; Менаџмент и маркетинг; Финансије, банкарство и
осигурање; Рачуноводство и ревизија; Туризам )

Академски студиј трећег циклуса

У оквиру студијских програма усвајају се потребна знања и
а/ у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕЦТС
вјештине, неопходне за стицање излазног профила
дипломирани економиста, а кроз увођење одговарајућег броја
1.Доктор економских наука - (са
изборних предмета,студије на овим програмима добијају
назнаком смјера) - 480 ЕЦТС
одређену флексибилност из које произилази могућност
(Студијски програм: Економија Смјерови: Пословна економија и
одређених усмјерења. Сврха је стварање компетентних
менаџмент; Финансије, банкарство и осигурање; Међународна
профила за тржиште рада, профила за које би се релативно
економија )
брзо нашла одговарајућа радна мјеста (у органима државне и
градске управе, банкама, рачуноводственим фирмама, берзи,
осигуравајућим кућама, економским институтима и сл.). Специфични циљеви Економског факултета
Повезивањем научно - истраживачког рада, умјетничког
Континуирано унапређење квалитета наставног процеса
стваралаштва, образовања, науке, струке и умјетности,
на I, II и III циклусу студија, усклађеног захтјевима реалног
реализацијом постојећих и нових студијских програма,
оспособити студенте за обављање послова у глобалном и
сектора и принципима болоњског процеса.
технолошки високо развијеном окружењу,који захтијевају
Побољшање компетенција наставног и сарадничког
стално стицање и развијање нових знања, иницијативност и
особља и излазних компетенција студената сталним
иновативност,
предузетничку
способност,
способност
иновацијама у наставном процесу и научноистраживачком
доношења одлука у недостатку времена, способност рада у
раду и учествовањем у међународним пројектима.
условима различитости, у сврху постизања индивидуалних,
Јачање међународне сарадње и позиције Економског
универзитетских и друштвених интереса.
факултета и Независног Универзитета у Бањој Луци у
иностранству.
*Информације о студијским програмима који нису приказани у Информатору, можете добити у Студентској служби универзитета.
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Економија и пословање - четворогодишњи студиј
I година

II година

III година

1. Основи економије
2. Статистика
3. Математика
4. Основи менаџмента
5. Енглески језик 1
6. Микроекономија
7. Економика предузећа
8. Рачуноводство
9. Социологија
10. Енглески језик 2

1. Привредни систем и
економска политика
2. Макроекономија
3. Пословна
информатика
1. Теорија цијена
2. Енглески 3
3. Међународна
економија
1. Стратегијски
менаџмент
1. Пословне финансије
2. Теорија одлучивања
3. Енглески језик 4

1. Оперативни
менаџмент
2.Финансијска анализа
3.Управлјање
пројектима
4.Пословно право
5.Монетарне и јавне
финансије
6. Предузетнички
менаџмент
7.Квантитативне
методе у економији
8.Маркетинг

IV година

Пословна економија
1. Маркетинг
менаџмент
2. Савремени
привредни системи
3. Макроекономска
анализа
4.Изборни предмет 1.
5.Микроекономска
анализа
6.Понашање
потрошача
7.Менаџмент система
квалитета
8. Изборни предмет 2.
9. Завршни рад

IV година

Менаџмент и маркетинг
1. Пословна анализа
2. Менаџмент јавног
сектора
3. Маркетинг
менаџмент
4. Изборни предмет 1.
5. Европско пословање
6. Управљање људским
ресурсима
7. Управљање
иновацијама
8. Изборни предмет 2.
9. Завршни рад

Напомена: Умјесто завршног рада, студенти свих усмјерења, слушају и полажу предмет Корпоративна друштвена одговорност.

IV година

IV година

Финансије, банкарство и осигурање

Рачуноводство и ревизија

1. Базел принципи и
финансијска
стабилност
2. Економика осигурања
3. Управљање
осигуравајућим
друштвима
4. Изборни предмет 1.
5. Корпоративне
финансије
6. Управљање ризицима
7. Банкарство
8. Изборни предмет 2.
9. Завршни рад

1. Финансијска и
актуарска математика
2.Тржиште хартија од
вриједности
3.Рачуноводство
трошкова
4.Изборни предмет 1.
5.Компаративно
рачуноводство
6.Ревизија
финансијских
извјештаја
7.Специјални биланси
8. Изборни предмет 2.
9. Завршни рад

IV година
Туризам

1. Основи туризма
2.Истраживање
туристичких тржишта
3.Економика туризма
4.Изборни предмет 1.
5.Менаџмент
туристичке
дестинације
6.Маркетинг у туризму
7.Туристичка
географија
8. Изборни предмет 2.
9. Завршни рад

Изборни програм Економског факултета
Пословна економија: Истраживање тржишта, Економетрија,
Савремени маркетинг, Финансијско рачуноводство.
Менаџмент и маркетинг: Спољнотрговинско пословање,
Понашање потрошача, Маркетинг услуга, Истраживање
тржишта.
Финансије, банкарство и осигурање: Финансијско
рачуноводство, Тарифе у осигурању, Маркетинг услуга,
Ревизија финансијских извјештаја
Рачуноводство и ревизија: Рачуноводствени
информациони системи, Корпоративне финансије,
Маркетинг услуга, Финансијско рачуноводство.
Туризам: Туризам и заштита животне средине, Историјскокултурно насљеђе и туризам, Спортско-рекреациони
туризам,Туристичке регије свијета.

Економија и пословање - једногодишњи мастер студиј
I година

Пословна економија

1. Методологија научноистраживачког рада
2. Корпоративно
управљање
3. Међународни
економски односи
4.Изборни предмет 1.
5.Европске економске
интеграције
6.Савремена трговина
7.Изборни предмет 2.
8.Завршни – Мастер рад

I година

Менаџмент и маркетинг
1. Методологија научноистраживачког рада
2. Међународни
менаџмент
3. Организационо
понашање
4. Изборни предмет 1.
5. Савремена трговина
6. Међународни
маркетинг
7. Изборни предмет 2.
8. Завршни – Мастер рад

Финансије, банкарство и осигурање

I година

Рачуноводство и ревизија

I година

I година

1. Методологија научноистраживачког рада
2. Финансијско
извјештавање и
пословно одлучивање
3. Осигурање и
реосигурање
4. Изборни предмет 1.
5. Међународно осигурање
6. Управљање банкарским
пословањем
7.Изборни предмет 2.
8.Завршни – Мастер рад

1. Методологија научноистраживачког рада
2. Финансијско
извјештавање и
пословно одлучивање
3. Напредна ревизија
4. Изборни предмет 1.
5. Управљачко
рачуноводство
6. Међународни
рачуноводствени
стандарди
7. Изборни предмет 2.
8. Завршни – Мастер рад

1. Методологија научноистраживачког рада
2. Пословање
туристичких
агенција
3.Међународни
туризам
4.Изборни предмет 1.
5.Туризам и регионални
развој
6.Ресурси у туризму
7.Изборни предмет 2
8.Завршни – Мастер рад

Туризам

Изборни програм Економског факултета
Пословна економија: Глобализација, Међународна монетарна економија, Берзанско пословање, Међународно пословно финансирање.
Менаџмент и маркетинг: Европске економске интеграције, Међународно пословно финансирање, Савремени менаџмент, Глобализација.
Финансије, банкарство и осигурање: Савремени менаџмент, Новац и банкарство, Животно осигурање, Берзанско пословање.
Рачуноводство и ревизија: Теорија и анализа биланса, Савремени менаџмент, Актуарска математика, Новац и банкарство.
Туризам: Регионални приоритети у развоју туризма, Пословање угоститељских предузећа, Маркетинг у угоститељству, Путничке агенције.

Партнери у Споразумима о сарадњи
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Студиј на трећем циклусу студија, тј. на докторским студијима оспособиће студенте за напредна истраживања и
критички осврт и анализу постојећих теорија из области економије и менаџмента, с циљем откривања нових сазнања
и развоја науке. Студенти ће надоградити знања и вјештине стечене на првом и другом циклусу студија, те ће лакше
моћи да разумију и примјењују (на научно заснован начин) кључне економске категорије, као што су: опортунитетни
трошкови, максимизација профита, управљање људским ресурсима, анализа равнотеже, неравнотеже и стабилности,
стратегијско планирање и управљање, системски процесни приступ и структурирање организације. Завршетком
студија трећег циклуса студија, студенти ће унапредити вјештине и употпунити знања које су стекли током дотадашњег
студија, са циљем имплементације стечених знања и вјештина за рјешавање конкретних проблема у реалном
пословном окружењу и даљег научно - истраживачког рада.

Изборни програм Економског
факултета
Пословна економија и менаџмент

Микроекономска анализа
Организациони дизајн и понашање
Стратешко планирање
Лидерство у економији
Савремене корпортивне финансије
Компензацијски менаџмент
Квалитет и управљање пословним
процесима
Предузетничке стратегије и МСП
Привредни развој

Економија - трогодишњи докторски студиј
Пословна економија и менаџмент

I година
1. Методологија научног
истраживања
2. Економска анализа
3.Економетрија
4.Савремене економске
теорије
5.Корпоративно
управљање и
стратегија
6.Управљање
маркетингом
7.Студијско
истраживачки рад

Економија - трогодишњи докторски студиј

1.Методологија научног
истраживања
2.Економска анализа
3.Економетрија
4.Монетарна економија
и савремено
банкарство
5.Међународне
финансије
6.Управљање ризицима
у осигурању
7.Студијско
истраживачки рад

II година
1. Изборни предмет 1
2. Изборни предмет 2
3. Изборни предмет 3
4. Пријава докторске
дисертације – прва
радионица
5. Друга радионица
6. Трећа радионица
7. Реферисање о
напретку
истраживања
8. Научни чланак и први
докторантски
колоквијум

Изборни програм Економског факултета

III година
1. Мјесечно реферисање
о напретку
истраживања
2. Други докторантски
колоквијум
3. Докторска
дисертација

Међународно банкарство
Конкурентност националних
привреда
Свјетски привредни циклуси
Свјетски привредни системи
Научна област:
Област образовања:

5.0.0. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
3 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ,
ПОСЛОВАЊЕ И
АДМИНИСТРАЦИЈА И ПРАВО
Научно поље:
5.2.0. ЕКОНОМИЈА И
Поље образовања:
31 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Дисциплина образовања: 318 ЕКОНОМИЈА
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1. Мјесечно реферисање
о напретку
истраживања
2. Други докторантски
колоквијум
3. Докторска
дисертација

Финансије, банкарство и осигурање

Инвестиционо одлучивање и
финансијска
интермедијација
Савремено финансијско извјештавање
Управљачко рачуноводство
Напредна ревизија II
Управљање корпоративним
финансијама
Политика добити
Базел принципи
Међународна финансијска тржишта

Економија - трогодишњи докторски студиј
Међународна економија

Међународна економија

Међународна трговина
Међународне финансије

1. Изборни предмет 1
2. Изборни предмет 2
3. Изборни предмет 3
4. Пријава докторске
дисертације – прва
радионица
5.Друга радионица
6.Трећа радионица
7.Реферисање о
напретку
истраживања
8.Научни чланак и први
докторантски
колоквијум

III година

Изборни програм Економског
факултета

Финансије, банкарство и осигурање

I година

II година

I година
1.Методологија
научног истраживања
2.Економска анализа
3.Економетрија
4.Међународна
економија
5.Регионална и развојна
економија
6.Глобализаија и
интернационализација пословања
7.Студијско
истраживачки рад

II година

III година

1. Изборни предмет 1
1. Мјесечно реферисање
2. Изборни предмет 2
о напретку
3. Изборни предмет 3
истраживања
4. Пријава докторске
2. Други докторантски
дисертације – прва
колоквијум
радионица
3. Докторска
5. Друга радионица
дисертација
6. Трећа радионица
7. Реферисање о
напретку
истраживања
8. Научни чланак и први
докторантски
колоквијум

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

Студијски програми
1. Политикологија
2. Међународни односи
3. Менаџмент у мултимедијима
програм мастер студија
1. Политикологија
2. Међународни односи
3. Менаџмент у мултимедијима

четворогодишњи студијски програм
1. Политикологија
- Спољна и унутрашња политика
- Међународни односи и дипломатија
- Јавне службе и администрација
1. Политикологија
- Спољна и унутрашња политика
- Међународни односи и дипломатија
- Јавне службе и администрација

Факултет за
политичке науке

Академски студиј првог циклуса
а/Бачелор степен првог циклуса у трајању од 3 године
(6 семестара) - 180 ЕЦТС

б/Студије првог циклуса у трајању од 4
године (8 семестара) - 240 ЕЦТС

1. Дипломирани политиколог - 180 ЕЦТС

1. Дипломирани политиколог (са
назнаком смјера) - 240 ЕЦТС

2.Дипломирани политиколог за међународне
односе - 180 ЕЦТС
3.Дипломирани менаџер у мултимедијима - 180 ЕЦТС

(Студијски програм: ПолитикологијаСмјерови: Спољна и
унутрашња политика, Међународни односи и дипломатија,
Јавне службе и администрација)

Академске студије другог циклуса
а/у трајању од двије године (4 семестра) – 120 ЕЦТС
(са одбраном мастер рада)

а/у трајању од једне године (2 семестра)
– 60 ЕЦТС (са одбраном мастер рада)

1. Мастер политикологије - 300 ЕЦТС
2.Мастер менџмента у мултимедијима - 300 ЕЦТС

1. Мастер политикологије (са
назнаком смјера) - 300 ЕЦТС
(Студијски програм: ПолитикологијаСмјерови: Спољна и
унутрашња политика, Међународни односи и дипломатија,
Јавне службе и администрација)

Примарни циљ студијског програма Политикологије је да студенти стекну потребна знања, вјештине, концепције,
моделе, стратегије савременог креирања, истраживања политичких појава, затим планирања, имплементације,
праћења, преиспитивања политичких феномена у садашњости и прошлости, ради квалитетнијег рјешавања проблема у
будућности.

Менаџмент у мултимедијима - трогодишњи студиј
I година

1. Основи политичких
наука
2. Увод у социологију
3. Основи права
4. Теорија културе
5. Страни језик I
6. Савремена
политичка историја
7. Основи економије
8. Информатика
9. Увод у
комуникације
10. Страни језик II

II година

III година

1. Маркетинг у медијима
1. Култура пословног
2. РТВ и филмска култура
комуницирања
3. Ауторска права и
2. Фотографија и филм
медији
3. Штампани медији
4. Радио и телевизија
4. Изборни предмет I
5. Елементи политичког
5. Страни језик III
маркетинга
6. Управљање медијима 6. Страни језик V
7. Реклама
7. Интеркултурни
8. Електронско
менаџмент
новинарство
8. Естетика и култура
медија
9. Агенцијско
9. Европски односи и ЕУ
новинарство
10. Односи с јавношћу
10. Изборни предмет II
11. Пракса у медијима
11. Страни језик IV
12. Изборни предмет III

Изборни програм Факултета за
политичке науке
Друга година: Изборни предмет 1: Методе
и технике новинарства, Новинарствои
глобализациони процеси, Предмет са
другог смјера Факултета за политичке
науке. Изборни предмет 2: Мултимедијалне
комуникације, Новинарски жанрови,
Предмет са другог смјера Факултета за
политичкенауке.
Трећа година: Изборни предмет 3:
Упоредни системи информисања,
Методологија истраживања јавног мњења,
Предмет са другог смјера Факултета за
политичке науке.

По завршетку студија Менаџмент у мултимедијима наши студенти су оспособљени за квалитетно разумијевање медијских
догађаја, за рад у медијима, за рад и овладавање новинарским жанровима, комуникативним стратегијама и техникама медија, за
формирање одговорног става према мултимедијима у савременом плуралистичком, мултиетничком и мултикултурном друштву.
*Информације о студијским програмима који нису приказани у Информатору, можете добити у Студентској служби универзитета.
ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ
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16 година са вама!

трогодишњи студијски програм

Политикологија- четворогодишњи студиј
I година

II година

1. Основи политичких
наука
2. Социологија
3. Основи права
4. Политичка
антропологија
5. Енглески језик I
6. Основи економије
7. Информатика
8. Изборни предмет I
9. Изборни предмет II
10. Енглески језик II

1. Савремени политички
системи
2. Политичка психологија
3. Основе комуникологије
4. Политички менаџмент
5. Енглески језик III
6. Политички систем
Босне и Херцеговине
7. Савремена политичка
историја
8. Основи методологије
науке
9. Изборни предмет I
10. Изборни предмет II
11. Енглески језик IV

Изборни програм Факултета за политичке
науке

Прва година: Изборни предмет 1: Глобализациони
процеси, Савремена политичка економија; Изборни
предмет 2: Историја политичке мисли, Основе
сполјње политике.
Друга година: Изборни предмет 1: Социјална
психологија, Реторика. Изборни предмет 2: Спољна
политика БиХ, Савремена политичка социологија
науке.
Трећа година (Спољна и унутрашња политика):
Изборни предмет 1/Група 1: Међународна економија,
Наука о безбједности; Изборни предмет 2/Група 1:
Међународне организације, Управно право. Изборни
предмет 1/Група 2: Медији и политика, Европска унија
и европски односи; Изборни предмет 2/Група 2:
Студије мира, Интеркултурни менаџмент.
Четврта година (Спољна и унутрашња политика):
Изборни предмет 1/Група 1: Балкан у међународним
односима,Религија и политика; Изборни предмет 2/
Група 1: Организовање и управљање јавном управом,
Геоекономија. Изборни предмет 1/Група 2: Еколошка
политика, Пословна коресподенција; Изборни
предмет 2/Група 2: Компаративна политичка,
култура,Локална самоуправа.
Трећа година (Међународни односи и
дипломатија): Изборни предмет 1/Група 1: Јавна
управа, Социјална политика ЕУ; Изборни предмет 2/
Група 1: Теорија културе, Наука о безбједности.
Изборни предмет 1/Група 2: Студије мира, Медији и
политика; Изборни предмет 2/Група 2: Интеркултурни
менаџмент, Управљање људским ресурсима.

Менаџмент у мултимедијима- двогодишњи мастер студиј

I година

II година

1. Визуелна култура и теорија
форме
2. Радијско,телевизијско и
новинско извјештавање
3. Основи историје
умјетности
4. Локални медији
5. Савремена филмска
умјетност
6. Глобални медији
7. Компаративна политичка
култура
8. Изборни предмет I (бира се 1):
-Управљање људским
ресурсима
-Медијска продукција
-Предмет са другог
смјера

1. Теорија и анализа медија
2. Стратегијски менаџмент
у медијима
3. Савремени медијски
системи
4. Јавно мњење
5. Методологија
научноистраживачког
рада
6. Изборни предмет II(бира
се 1):
-Промотивне стратегије,
-Управљање пројектима,
-Предмет са другог
смјера
7.Завршни - мастер рад
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III година

Спољна и унутрашња политика

1. Теорија културе
2. Јавна управа
3. Менаџмент јавног
сектора
4. Односи с јавношћу
5. Изборни предмет I
6. Изборни предмет II
7. Управлјање људским
ресурсима
8. Међународни
односи
9. Међународно
преговарање
10. Изборни предмет I
11. Изборни предмет II

IV година

Спољна и унутрашња политика

1. Глобална и
национална
безбједност
2. Геополитика
3. Политичка етика
4. Изборни предмет I
5. Изборни предмет II
6. Финансијска
политика и јавне
финансије
7. Управлјање
државним
системима
8. Изборни предмет I
9. Изборни предмет II

III година

Међународни односи и дипломатија

1. Међународне
организације
2. Међународна
економија
3. Увод у дипломатију
4. Односи с јавношћу
5. Изборни предмет I
6. Изборни предмет II
7. Међународни односи
8. Међународно
преговарање
9. Европска унија и
европски односи
10. Изборни предмет I
11. Изборни предмет II

III година

IV година

Јавне службе и администрација

Јавне службе и администрација

Међународни односи и дипломатија

1. Глобална и национална
безбједност
2. Геополитика
3. Балкан у
међународним
односима
4. Изборни предмет I
5. Изборни предмет II
6. Управљање државним
системима
7. Финансијска политика
и јавне финансије
8. Изборни предмет I
9. Изборни предмет II

1. Управно право
2. Јавна управа
3. Менаџмент јавног
сектора
4. Основи система
државне управе
5. Изборни предмет I
6. Изборни предмет II
7. Управлјање људским
ресурсима
8. Међународни односи
9. Медији и политика
10. Изборни предмет I
11. Изборни предмет II

1. Глобална и национална
безбједност
2. Геополитика
3. Геоекономија
4. Изборни предмет I
5. Изборни предмет II
6. Спољна и безбједносна
политика Европске
уније
7. Економска дипломатија
8. Изборни предмет I
9. Изборни предмет II

IV година

Четврта година (Међународни односи и дипломатија): Изборни предмет 1/Група 1:
Балкан у међународним односима,Религија и политика; Изборни предмет 2/Група 1:
Организовање и управљање јавном управом, Геоекономија. Изборни предмет 1/Група 2:
Еколошка политика, Пословна коресподенција; Изборни предмет 2/Група 2:
Компаративна политичка, култура,Локална самоуправа.
Трећа година (Јавне службе и администрација): Изборни предмет 1/Група 1: Односи с
јавношћу, Стратегијски менаџмент; Изборни предмет 2/Група 1: Теорија културе, Наука о
безбједности. Изборни предмет 1/Група 2: Студије мира, Интеркултурни менаџмент;
Изборни предмет 2/Група 2: Комуницирање у јавној управи, Европска унија и европски
односи.
Четврта година (Јавне службе и администрација): Изборни предмет 1/Група 1:
Политичка етика, Религија и политика; Изборни предмет 2/Група 1: Организовање и
управљање јавном управом, Геоекономија. Изборни предмет 1/Група 2: Локална
самоуправа, Еколошка политика; Изборни предмет 2/Група 2: Компаративна политичка
култура, Пословна корасподенција.

Политикологија- једногодишњи мастер студиј

I година

I година

Спољна и унутрашња политика Међународни односи и дипломатија
1. Конституционализам и
демократија
2. Политички маркетинг
3. Савремена држава и јавна
управа
4. Изборни предмет I(бира се 1):
-Теорија и праксe рјешавања
сукоба
-Основе политичке анализе
5. Изборни предмет II(бира се
1):
-Јавно мнење
-Савремени системи
информисања
6. Методологија
научноистраживачког
рада
7. Завршни - мастер рад

1. Политички систем Европске
уније
2. Конституционизам и
демократија
3. Дипломатско и конзуларно
право
4. Изборни предмет I (бира се 1):
-Теорија и пракса рјешавања
сукоба
-Јавно мнење
5.Изборни предмет II (бира се 1):
-Политички маркетинг
-Савремени системи
информисања
6.Методологија
научноистраживачког
рада
7. Завршни - мастер рад

I година

Јавне службе и администрација
1. Конституционализам и
демократија
2. Савремена држава и јавна
управа
3. Политички маркетинг
4. Изборни предмет I (бира се 1):
-Основе политичке
анализе
-Теорија и пракса
рјешавања сукоба
5. Изборни предмет II (бира се 1):
-Јавно мнење
-Политичка култура и
јавне политике
6. Методологија
научноистраживачког
рада
7. Завршни - мастер рад

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

Студијски програми
трогодишњи студијски програм

1. Екологија
2. Заштита животне средине
- Заштита животне средине
- Заштита на раду

програм мастер студија
1. Екологија

Факултет за
а/Бачелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕЦТС
екологију

Академски студиј првог циклуса

1. Дипломирани инжењер екологије - 180 ЕЦТС

б/Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)- 240 ЕЦТС

1. Дипломирани еколог - 240 ЕЦТС
2. Дипломирани инжењер заштите околине - 240 ЕЦТС
3. Дипломирани инжењер заштите на раду - 240 ЕЦТС

Академске студије другог циклуса
а/у трајању од двије године (4 семестра) – 120 ЕЦТС (са одбраном мастер рада)

1. Мастер екологије - 300 ЕЦТС
Екологија - четворогодишњигодишњи студиј
I година

II година

1. Физика животне средине 1. Зоологија са екологијом
2. Хемија и биохемија
животиња
животне средине
2. Основи економије
3. Екологија
3. Екологија човјека
4. Социологија
4. Основи менаџмента
5. Страни језик 1
животне средине
6. Ботаника са екологијом
5. Биогеографија
биљака
6. Биотехнологија са
7.Екологија
генетиком
микроорганизама
7. Хидроекологија
8.Климатологија са
8. Агроекологија
метеорологијом
9. Социјална екологија
9.Страни језик 2
10. Менаџмент система
10.Информатика
квалитета
11.Теренска настава
11. Теренска настава

III година
1. Заштита ваздуха
2. Заштита воде
3. Заштита хране
4. Заштита природе
5. Еколошко управљање
отпадом
6. Пројектни менаџмент
7. Индикатори животне
средине
8. Еколошка технологија
9. Правни аспекти
заштите животне
средине
1. Изборни предмет 1
2. Теренска настава

IV година
1. Еколошки
инжењеринг
2. Просторно
планирање
3.Регионална
географија
4. Екоремедијација
5. Изборни предмет 2
6. Екотоксикологија
7. Биодиверзитет
8. Екотуризам
9. Изборни предмет
10. Чврста биогорива

Циљ студијских програма на Факултету
за екологију је да
образују и оспособе
нове профиле стручњака у контексту
све већег угрожавања животне срeдине, очитих оптерећења даљег развоја
и настојања савремене науке и технологије да се минимизирају нивои загађења и деградације,
односно сачувају
природни услови и
цивилизацијске вриједности.

Изборни програм Факултета за екологију
Трећа година: Енглески језик 3, Општа психологија, Еколошко
васпитање или Еколошки стандарди.
Четврта година: Заштита од буке, Општа педагогија,
Дидактика, Хазарди у животној средини, Медицински аспекти
заштите животне средине, Маркетинг.

Изборни програм Факултета за екологију
Прва година: Еколошка мрежа, Еколошки покрети и
организације, Педагогија и психологија.
Друга година: Биоетика, Методика наставе екологије,
Екотуризам, Екологија и енергија.

Екологија - двогодишњи мастер студиј
I година

II година

1. Екологија животне
средине
2. Total Quality
management
3. Мониторинг животне
средине
4. Еколошки
информациони систем
5. Еколошки менаџмент
6. Еколошки стандарди
7. Природни ресурси
8. Организационо
понашање
9. Изборни предмет 1

1. Глобализација и
стратешки
менаџмент
2. Биодиверзитет
3. Еколошко право
4. Односи са јавношћу
5. Изборни предмет 2
6. Методологија
научно‐
истраживачког рада
7. Завршни мастер рад

*Информације о студијским програмима који нису приказани у Информатору, можете добити у Студентској служби универзитета.
ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ
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1. Екологија

четворогодишњи студијски програм

Заштита на раду - четворогодишњигодишњи студиј
I година

II година

1. Физика 1
2. Хемија
3. Математика
4. Екологија и животна
средина
5. Енглески језик 1
6. Физика 2
7. Статистика
8. Заштита животне
средине
9. Хемијски параметри
радне и животне
средине
10. Енглески језик 2 –
језик струке

1. Заштита од буке
2. Инжењерска
мјерења
3. Електромагнетизам
4. Основи система
заштите
5. Информатика
6. Технолошки процеси
7. Екотоксикологија
8. Физичке методе
мјерења
9. Енергетска
ефикасност
10. Кризни менаџмент

III година

IV година

1. Термодинамика
2. Методе процјене
ризика
3. Електромагнетна
зрачења
4. Заштита и
осигурање
5. Материјали
6. Ризик од
механичких
дјеловања
7. Професионални
ризик
8. Заштита у транспорту
и логистика

1. Енергетска ефикасност
објеката
2. Пожари и експлозије
3. Електричне
инсталације и мјере
сигурности
4. Психофизиологија рада
5. Изборни предмет 1
6. Системи, средства и
опрема за заштиту на
раду
7. Комфор радне околине
8. Стручна пракса
9. Изборни предмет 2
10. Завршни рад

Партнери у
Споразумима о
сарадњи

Напомена: Умјесто завршног рада, студенти слушају и полажу предмет Чврста биогорива.

Изборни програм Факултета за екологију
Четврта година:
Изборни предмет 1/група 1: Правни основ заштите, Обновљиви извори енергије,
Одрживо управљање енергијом.
Изборни предмет 2/група 2: Управљање отпадом, Стандарди заштите, Организација
рада и заштите.

Како се услови живота брзо мијењају, а утицај човјека на екосистем све очитији и интензивнији, јасна је потреба за
младим кадром који је у стању да се носи са свим изазовима и на савремен начин прати и рјешава еколошке
проблеме у пракси. Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у оквиру државних институција на свим
нивоима (ангажованих на успостављању и спровођењу функционалности екосистема и система заштите животне
средине), специјализованим јавним и приватним агенцијама, инспекцијама, специјализованим службама за
контролу и надзор, консултантским институцијама и др.

Заштита животне средине - четворогодишњигодишњи студиј
Изборни програм
Факултета за
екологију

Четврта година:
Изборни предмет
1/група 1: Правни
основ заштите,
Обновљиви
извори енергије,
Одрживо
управљање
енергијом.
Изборни предмет
2/група 2:
Управљање
отпадом,
Стандарди
заштите,
Организација
рада и заштите.

I година
1. Физика 1
2. Хемија
3. Математика
4. Екологија и животна
средина
5. Енглески језик 1
6. Физика 2
7. Статистика
8. Заштита животне
средине
9. Хемијски параметри
радне и животне
средине
10. Енглески језик 2 –
језик струке

II година
1. Заштита од буке
2. Инжењерска
мјерења
3. Електромагнетизам
4. Основи истема
заштите
5. Информатика
6. Технолошки процеси
7. Екотоксикологија
8. Физичке методе
мјерења
9. Енергетска
ефикасност
10. Кризни менаџмент

III година
1. Термодинамика
2. Методе процјене
ризика
3. Електромагнетна
зрачења
4. Заштита и
осигурање
5. Материјали
6. Ризик од
механичких
дјеловања
7. Професионални
ризик
8. Заштита у транспорту
и логистика

IV година
1. Заштита воде
2. Заштита ваздуха
3. Заштита природе
4. Заштита хране
5. Изборни предмет 1
6. Правни аспекти
заштите животне
средине
7. Управљање отпадом
8. Стручна пракса
9. Изборни предмет 2
10. Завршни рад

Напомена: Умјесто завршног рада, студенти слушају и полажу предмет Чврста биогорива.

Посебан је значај на плану опште едукације о заштити животне средине и заштите на раду.
Наставни планови и програми обухватају савремене дисциплине које су се појавиле у области
науке о заштити животне средине. То гарантује образовање стручњака који ће моћи да на
високом нивоу одговоре захтјевима који се све алармантније исказују и умножавају у
савременом постиндустријском и информатичком друштву.

Факултет за екологију у сарадњи са Удружењем ЕКОСФЕРА сваке године акцију „ОТПАДОМ
УКРАСИ, ПЛАНЕТУ СПАСИ“. Акција је усмјерена на едукацију ученика основних школа у
Републици Српској, родитеља и школског особља о важности заштите животне
средине.
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Студијски програми

1. Пословна информатика

четворогодишњи студијски програм
1. Рачунарство и информатика

програм мастер студија
1. Пословна информатика

Академски студиј првог циклуса

Факултет за
информатику

а/Бачелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) 180 ЕЦТС

1. Дипломирани инжењер пословне информатике - 180 ЕЦТС

16 година са вама!

трогодишњи студијски програм

б/Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)- 240 ЕЦТС

1. Дипломирани инжењер рачунарства и информатике - 240 ЕЦТС

Академске студије другог циклуса
а/у трајању од двије године (4 семестра) – 120 ЕЦТС (са одбраном мастер рада)

1. Информатика
2. Квантитативни методи
у информатици
3. Програмирање I
4. Енглески технички
језик
5. Софтверски студио I
6. Пословна информатика
7. Пословна статистика
8. Основи економије
9. Енглески пословни
језик
10. Софтверски студио II

II година

III година

1. Рачунарске мреже и
комуникације
2. Wеб дизајн
3. Програмирање II
4. Алгоритми и структуре
података
5. Софтверски студио III
6. Архитектура рачунара
7. Оперативни системи
8. ИТ технологије
9. Системи за подршку
одлучивању
10. Софтверски студио IV

1. Софтверско инжењерство
2. Базе података
3. Пословни информациони
системи
4. Софтверски студио V
5. Рачунарска графика и
дизајн
6. Пројектовање и развој
пословних апликација
7. ИТ менаџмент
8. Студентска пракса
9. Интеракција рачунарчовјек

I година

I година

1. Алгоритми и
комплексност
2. Интелигентни системи
3. Софтверско инжењерство
4. Софтверски студио VII
5. Програмски језици
6. Апстрактна алгебра и
логика
7. Рачунарски системи
8. Софтверски студио VIII

II godina

Пословна информатика - трогодишњи студиј

Пословна информатика - двогодишњи
мастер студиј

1. Мастер пословне информатике - 300 ЕЦТС

1. Моделовање, симулација
и оптимизација
2. Квалитет софтвера
3. Пословна интелигенција
4. Софтверски студио I
5. Методологија
научноистраживачког
рада
6. Завршни мастер рад

Сврха студијских програма Рачунарство и информатика и Пословна информатика је оспособљавање дипломираних инжењера из ових
области за тржишну привреду гдје знање представља најважнији пословни ресурс. Студенти који заврше студијски програм из области
Рачунарства и информатике способни су да рјешавају проблеме који се односе на рачунарство и софтвер, док ће студенти који заврше
студијски програм Пословне информатике моћи да рјешавају проблеме у вези са пословним информационим системима, апликацијама и
софтвером. Студенти се упознају с природом информатичких наука, с посебним нагласком на практичну примјену стечених знања.

Рачунарство и информатика - четворогодишњигодишњи студиј
I година
1. Математика 1
2. Основе ИК
технологија
3. Страни језик 1
4. Основе
електротехнике и
електронике
5. Архитектура рачунара
6. Менаџмент
7. Математика 2
8. Оперативни системи
9. Страни језик 2
10. Изборни предмет :
- Психологија
- Социологија

II година
1. Математика 3
2. Страни језик 3
3. Базе података
4. Web дизајн
5. Структуре података и
алгоритми
6. Увод у информационе
системе
7. Рачунарске мреже
8. Принципи
програмирања
9. Операциона
истраживања
10. Изборни предмет

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

III година

IV година

1. Менаџмент
1. Пројектовање
информациони
информационих
системи
система
2. Заштита рачунарских
2. Управлјање
система и података
пројектима
3. Изборни предмет *
3. Изборни предмет *
4. Изборни предмет**
4. Изборни предмет **
5. Изборни предмет**
5. Изборни предмет **
6. Интернет маркетинг
6. Основе објектног
7. Идентификациони
моделирања
системи*
7. Интернет економија 8. Напредне JAVA
8. Изборни предмет *
технологије*
9. Изборни предмет **
9. Електронско банкарство
10. Изборни предмет ** 10. Стручна пракса

Изборни програм
Факултета за информатику

Друга година: Статистика,
Нумеричка анализа,Дискретне
математичке структуре.Трећа
година: *Моделовање
пословних процеса,
**Мултимедијални системи,*
Правне основе ИС,
**Програмски језик Ц ,
*Визуелни програмски језик Ц++
,*Интеракција човјек и рачунар,
*Архитектура Интернета, Wеб
програмирање*, Напредно
Интернет
програмирање*.Четврта
година: *Рачунарска
графика,*Е-образовање,
**Електронско пословање
,**Мобилно
рачунарство,**Интернет
технологије.
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Студијски програми
трогодишњи студијски програм
1. Сликарство

програм мастер студија
1. Сликарство

Академски студиј првог циклуса
а/Бачелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕЦТС

Факултет лијепих
умјетности

1. Дипломирани ликовни умјетник - 180 ЕЦТС

Академске студије другог циклуса

а/у трајању од двије године (4 семестра) – 120 ЕЦТС (са одбраном мастер рада)

1. Мастер сликарства - 300 ЕЦТС
Студијски програм Сликарство има за циљ да студенти кроз теоријску и практичну наставу стекну професионалне
способности, знања и вјештине које ће им омогућити да на креативан начин савладају постављене задатке из области
сликарства, како у смислу унапређења струке тако и у индивидуалном развоју. Настава на студијском програму се изводи
примјеном савремених наставно–научних метода, са циљем да студенти овладају различитим способностима и вјештинама,
антиципирајући различитост индивидуалних особина и стилова учења, и да под истим условима усвајају нова знања и
вјештине. Надограђујући постојећа знања, умијећа и вјештине у области ликовних умјетности, конкретно, сликарства и
ликовног образовања, студенти се оспособљавају за самосталану дјелатност у пољу ликовних умјетности и колективан рад у
институцијама уметности, образовања и културе.

Сликарство - трогодишњи студиј
I година
1. Историја умјетности 1
2. Пластична анатомија 1
3. Цртање 1
4. Графика 1
5. Сликарска
технологија 1
1. Вечерњи акт 1
2. Изборни предмет
3. Историја умјетности 2
4. Пластична анатомија 2
5. Цртање 2
6. Графика 2
7. Сликарска технологија 2
8. Вечерњи акт 2
9. Изборни предмет 1

II година

1. Историја умјетности 3
1. Историја умјетности 5
2. Пластична анатомија 3
2. Сликање 2
3. Цртање 3
3. Интермедија 1
4. Графика 3
4. Конзервација и
5. Сликарска технологија 3
рестаурација 1
6. Вајање 1
5.Зидно сликарство 1
7. Изборни предмет 2
6.Изборни предмет 3
8. Историја умјетности 4
7.Историја умјетности 6
9. Пластична анатомија 4
8.Сликање 3
10. Сликање 1
9.Интермедија
11. Графика 4
12. Сликарска технологија 4 10.Конзервација и
рестаурација 2
13. Вајање 2
11.Зидно сликарство 2
14. Изборни предмет 2

12.Завршни рад

Изборни програм Факултета лијепих умјетности
Прва година:
Изборни предмет 1/група 1: Истраживање у цртежу 1,Скулптура у материјалу
1, Дигитална умјетност 1.Изборни предмет 2 /група 1: Методика ликовне
умјетности и стручна пракса 1, Педагогија, Умјетност, политика и теорија
авангарде, Енглески језик 1.
Изборни предмет 1/група 2: Истраживање у цртежу 2, Скулптура у материјалу
2, Дигитална умјетност 2.Изборни предмет 2/група 2: Методика ликовне
умјетности и стручна пракса 2, Педагогија 2, Умјетност, политика и теорија
авангарде 2, Енглески 2.
Друга година:
Изборни предмет 1/група 1: Зидно сликарство 1, Основе савремене
скулпторске праксе 1, Проширени простор слике 1
Изборни предмет 2/група 1: Конзервација и рестаурација 1, Новомедијске
умјетничке праксе 1,Умјетност у јавном простору 1
Изборни предмет 2/група 1: Зидно сликарство 2, Основе савремене
скулпторске праксе 2,Проширени простор слике 2.
Изборни предмет 2/група 2: Конзервација и рестаурација 2, Новомедијске
умјетничке праксе 2, Умјетност у јавном простору 2.

24

Изборни програм Факултета лијепих умјетности

III година

Прва година: Страни језик 1, Психологија,
Социологија, Информатика.
Друга година: Страни језик 1 или 2, Основи
менаџмента, Психологија, Социологија, Педагогија,
Дидактика.
Трећа година: Методика ликовног образовања,
Менаџмент лјудских ресурса, Правна заштита
културних добара.

Напомена: Студенти реализују завршни рад из
области одабраног специјалистичког предмета, и
остварују 5 ЕЦТС бодова. Завршни рад састоји се од
теоријског образложења и завршне изложбе
(презентације). Одбрана завршног рада је јавна.

Сликарство - двогодишњи мастер студиј
I година
1. Сликарство – методе
умјетничког истраживања 1
2. Историја умјетности –
савремене тенденције
умјетности XX и XXI вијека
1
3. Теорија умјетности са
естетиком 1
4. Изборни предмет 1
5. Изборни предмет 2
6. Сликарство – методе
умјетничког истраживања 2
7. Историја умјетности –
савремене тенденције
умјетности XX i XXI
вијека 2
8.Теорија умјетности са
естетиком 2
9.Изборни предмет 1
10.Изборни предмет 2

II година
1. Сликарство – методе
умјетничког
истраживања 3
1. Историја умјетности –
савремене тенденције
умјетности XX i XXI
вијека 3
3.Теорија умјетности са
естетиком 3
4.Изборни предмет 1
5.Изборни предмет 2
6..Сликарство – методе
умјетничког
истраживања
7.Историја умјетности –
савремене тенденције
умјетности XX i XXI
вијека 4
8.Теорија умјетности са
естетиком 4
9.Изборни предмет 1
10.Изборни предмет 2
11.Завршни мастер рад

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

трогодишњи студијски програми

1. Приватна безбједост
2. Цивилна заштита

четворогодишњи студијски програм

1. Безбједност и криминалистика

Факултет за
безбједност и заштиту

програм мастер студија
1. Безбједност и криминалистика

16 година са вама!

Студијски програми

Академски студиј првог циклуса
а/Бачелор степен првог циклуса у трајању од
3 године (6 семестара) - 180 ЕЦТС

б/Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8
семестара) - 240 ЕЦТС са ужим усмјерењем/
специјалистичког степена

1. Дипломирани менаџер за приватну
безбједност - 180 ЕЦТС

1.Дипломирани правник безбједности
и криминалистике - 240 ЕЦТС

2. Дипломирани менаџер за цивилну
заштиту - 180 ЕЦТС

Адреса:
Браће Подгорника 8
78000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина

а/у трајању од једне до двије године (2-4 семестра)
– 60/120 ЕЦТС (са одбраном мастер рада)

1.Мастер права за безбједност и
криминалистику - 300 ЕЦТС
Факултет за безбједност и заштиту, основан је
2006. године, као самостална високошколаска
установа. Идеја за оснивање Факулета за
безбједност и заштиту Бања Лука, рођена је
првенствено како би се остварила потреба за
образовањем вискошколског стручног кадра
који ће успјешно одговарати савременим
пословним изазовима, те подизању нивоа
квалитета високошколске предузетничке и
друге едукације у Републици Српској и Босни
и Херцеговини. Наша мисија јесте развијање
образовног програма који ће сваког студента
мотивисати да препозна своје могућности и
своје способности усмјери у образовање,
остварујући при томе своје личне амбиције и
дјелујући на корист цијелој друштвеној
заједници. Исто тако, мисија Факултета за
безбједност и заштиту је да створи
одговарајуће стручне услове који ће
омогућити квалитетно школовање кадрова
за послове из подручја: безбједност и
заштита, криминалистика, цивилна заштита
и заштита од природних и других непогода
ширих размјера, организације управљања
материјалним и људским ресурсима.

Телефони:

Email:

Web:

+387 51 345-910
+387 51 345-911

info@fbzbl.net

www.fbzbl.net

КОНТАКТ

Академски студиј другог циклуса

Приватна безбједност - трогодишњи студиј
I година

II година

1. Увод у право
2. Кривично право
3. Организација и
надлежност
полиције
4. Изборни предмет
-Социологија
-Увод у менаџмент
5.Уставно право
6.Основи безбједности
и заштите
7.Енглески језик
8.Изборни предмет
-Информатика
-Безбједносна култура

1. Криминологија
2. Криминалистика I
3. Кривично процесно
право
4. Изборни предмет
-Основи економије
-Управљање
промјенама
5.Прекршајно право
6.Криминалистика II
7.Управно право
8.Изборни предмет
-Систем безбједности
Европске уније
-Технике и вјештине
борења

III година
1. Јавна безбједност
2. Безбједносни систем
Европске уније
3. Систем приватне
безбједности I
4. Етиологија и
феноменологија
угрожавања безбједности
5. Изборни предмет
-Превенција
криминалитета
-Технички системи
заштите
6.Систем приватне
безбједности II
7.Кризни менаџмент
8.Приватна детективска
дјелатност
9.Безбједносни
менаџмент
10.Изборни предмет
-Корпоративна
безбједност
-Тактике и технике у
криминалистици

*Информације о студијским програмима који нису приказани у Информатору, можете добити у Студентској служби Факултета за безбједност.

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ
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Безбједност и криминалистика четворогодишњи студиј

Цивилна заштита - трогодишњи студиј

Безбједност и криминалистиka једногодишњи мастер студиј
I година
1. Методологија истраживања
безбједносих појава
2. Теорија система безбједности
3. Организовани криминалитет
4. Изборни предмет
5. Безбједносни менаџмент
6. Систем безбједности БиХ
7. Изборни предмет
8. Студијски истраживачки рад
9. Завршни - мастер рад
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
- Глобализација и заштита
животне средине
- Управљање промјенама
- Приватна безбједност
- Криминалистика методика

Изборни програм Факултета за безбједност

Прва година
Изборни предмет/група 1: Социологија,Уводу
менаџмент; Изборни предмет/група 2:
Информатика, Безбједносна култура.
Друга година
Изборни предмет/група 1: Основи економије,
Управљање промјенама; Изборни предмет/
група 2: Систем безбедности ЕУ, Технике и
вјештине борења.
Трећа година
Изборни предмет/група 1: Јавна безбједност,
Виктимологија; Изборни предмет/група 2:
Управљање ванредним ситуацијама,
Етиологија угрожавања сиситема
безбједности.
Четврта година
Изборни предмет/група 1:Право Европске
уније, Тероризам; Изборни предмет/група 2:
Обавјештајне службе и обавјештајни рад,
Право приватне безбједности.

Студенти који заврше студијски програм Безбједности и криминалистике и са
звањем дипломирани правник безбједности и криминалистике, менаџер
приватне безбједности оспособљени су за преузимање и обављање свих послова
и задатака из домена опште безбједности, безбједности имовине, лица, објеката,
система и сл. Велики број наших сту-дената последњих година нашао је
запослење у органима унутрашњих послова и нала-зе се готово на свим
позицијама, укључујући и највише руководне позиције у Министа-рству
I godina
унутрашњих
послова Републике Српске, у органима на нивоу БиХ, у свим безбједносним агенцијама, Државној граничној служби, Државној агенцији за
истраге и заштиту, агенцијама које се баве заштитом имовине и лица, Царини,
Комуналној полицији, Оружаним снагама БиХ, на правним пословима у осталим
органима управе и држа-вним службама, ако и привредним субјектима. Студенти
који на Факултету за безбједност и заштиту заврше студијски програм Цивилне
заштите и стекну диплому инжењера цивилне заштите имају и имаће прилику да
као млади инжењери своје прво радно ангажовање нађу у сваком већем и
озбиљнијем привре-дном субјекту, а нарочито у органима државне управе,
посебно органима и органи-зацијама цивилне заштите како на нивоу општина,
односно свих локалних заједница, тако и на нивоу Рапублике. Последњих година,
а нарочито након неколико елементарних непогода и природних катастрофа, (од
поплава, клизишта, земљотреса) које су прошле го-дине захватиле овај регион,
показало се да недостају, обучени и оспосбољени кадрови за предвиђање,
заштиту, планирање заштите, руковођење одбраном, заштитом и спаша-вањем
становништва и имовине од елементарних и других непогода.
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I година

1. Цивилна заштита I
2. Заштита животне средине
3. Заштита од пожара и
спашавање
4. Планирање цивилне
заштите
5. Изборни предмет
-Еколошко право
-Интегрисани систем
заштите и спасавања
у ванредним
ситуацијама
6.Цивилна заштита II
7.Кризни менаџмент
8.Безбједносни
менаџмент
9.Методика сузбијања
еколошког
криминалитета
10.Изборни предмет
-Управљање ванредним
ситуацијама
-Управљање
промјенама

1. Увод у право
2. Кривично право
3. Организација и надлежности
полиције
4. Изборни предмет
5. Основи уставног права
6. Основи безбједности и заштите
7. Енглески језик
8. Изборни предмет

II година

1. Криминологија
2. Криминалистика I
3. Кривично процесно
право
4. Изборни предмет
-Основи економије
-Управљање
промјенама
5.Прекршајно право
6.Криминалистика II
7.Управно право
8.Изборни предмет
-Систем безбједности
ЕУ
-Технике и вјештине
борења

III година

1. Криминологија
2. Криминалистика I
3. Кривично процесно право
4. Изборни предмет
5. Прекшајно право
6. Криминалистика II
7. Управно право
8. Изборни предмет

III година

1. Увод у право
2. Кривично право
3. Организација и
надлежност полиције
4. Изборни предмет
-Социологија
-Увод у менаџмент
5.Уставно право
6.Основи безбједности
и заштите
7.Енглески језик
8.Изборни предмет
-Информатика
-Безбједоносна
култура

II година

IV година

I година

1. Приватна безбједност
2. Детективска дјелатност
3. Малољетничка деликвенција
4. Изборни предмет
5. Безбједносни менаџмент
6. Превенција криминалитета
7. Организовани криминалитет и
корупција
8. Изборни предмет
1. Системи безбједности и заштите
2. Привредна криминалистика
3. Управљање људским ресурсима
4. Изборни предмет
5. Методологија истраживања
безбједносних појава I
6. Еколошки криминалитет
7. Кризни менаџмент
8. Изборни предмет
9. Извршење кривичних санкција
10. Дипломски рад

Безбједност и криминалистика двогодишњи мастер студиј
I година
1. Привредна
криминалистика
2. Управљање људским
ресурсима
3. Изборни предмет:
- Право ЕУ
- Тероризам
4. Еколошки
криминалитет
5. Кризни менаџмент
6. Методологија
истраживања
безбједносних
појава I
7. Извршење кривичних
санкција
8. Изборни предмет
- Систем заштите лица
и објеката
- Право приватне безбјед.

II година
1. Методологија
истраживања
безбједносних појава
II
2. Теорија система
безбједности
3. Изборни предмет:
- Међ.кривично право
- Управљање
промјенама
4. Безбједносни
менаџмент
5. Систем безбједности
БиХ
6. Студијско
истраживачки рад
7. Завршни мастер рад

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА

Институт за
научно
истраживање
Институт за
научноистраживачки рад је
организациона јединица на
Независном универзитету Бања
Лука, која обавља дјелатност
научноистраживачког рада у
складу са законом, статутом и
другим општим актима
Универзитета.

Институт је потписао споразуме о сарадњи са многим институтима,
високошколским установама и предузећима у регији и иностранству, с
циљем размјене информација и резултата истраживања, прихватања
и ширења добрих пракси у области научно - истраживачког рада и
акције. Резултати Института су видљиви кроз учешће у бројним
активностима и пројектима од међународног значаја. Активности се
могу подијелити у три групе:
1. Рад на пројектима подржаним ЕУ средствима,
2. Рад на пројектима подржаним средствима билатералних
донатора,
3. Рад на активностима за институције и установе ван
донаторских средстава.

У првој категорији поменужемо рад на ЕРАСМУС плус иницијативи
најзначајнији. Ту је НУБЛ активан у двије кључне активности К1
мобилност професора и студена-та и кључна активност К2 _ градња
капацитета високошколских установа у партнерским (ваневропским)
земљама. У кључној активности 1, мобилност студената и професора од
2015 године имамо потписан Уговор о интеринституционалној сарадњи
Основна мисија Института је
самостални научни рад и научно са Универзитетом у граду Ludwigshafen на Рајни, у Њемачкој. Резултати
ових активности су да наше двије студентице са НУБЛ-а већ трећу
истраживање у подршци
годину заредом похађају наставу и полажу компатибилне испите на
факултетима као постојећим
овој партнерској високошколској установи у Њемачкој. У оквиру ове
организационим јединицама на
сарадње је и разрада и преношење курикулума за нови студијски
Универзитету. Циљ Института је
програм, који би по угледу на Факултет унутар Ludwigshafen
истраживање друштвених и
Универзитета, требао бити пренесен и примјењиван на НУБЛ-у, као
природних појава, указујући на
потпуна новина на нашим просторима.

проблеме и предлагати рјешења
за њихово превазилажење.
Поред ове сарадње, потписани су интеринституционални уговори о

сарадњи са бројним другим Универзитетима у Европи и западном
Балкану. Универзитет “18. Децембар 1918”, из града Alba Iulia у Румунији,
European Higher School of Economics and Management у Пловдиву, Бугарска,
ФОН универзитет у Скопљу, Македонија и другим. Унутар кључне
активности број 2, подизање капацитета високошколских установа у
БиХ, а у саставу ЕРАСМУС плус ЕУ иницијативе са називом TEACHER
(www.teacher.unt.ba), НУБЛ је члан партнерске групе, са још 10
универзитета из Босне и Херцеговине и једини приватни Универзитет
из Републике Српске, који већ годину дана ради на усклађивању
курикулума за предшколско образовање са курикулима по којим се
ради у земљама ЕУ. Поред хармонизације и модернизације наставног
плана и програма за предшколско образовање, унутар пројекта је
предвиђен и већи број семинара које држе еминентни предавачи из
европских универзитета а тичу се препознавања компетенција за
васпитаче и запослене у предшколским установама, подизању
дидактичко-методичких знања професора на Педагошком факултету и
преношење тих вјештина на студенте који треба да постану васпитачи
по завршетку школовања.

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ
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НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА

УНИВЕРЗИТЕТ
“HOCHSCHULE
LUDWIGSHAFEN AM
RHEIN”

СТУДИРАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВУ
ПРИЛИКА КОЈА СЕ НЕ
ПРОПУШТА

РАДИОНИЦА
WORKSHOP - ERASMUS
PLUS ПРОЈЕКАТ

На Независном универзитету Бања
Лука су у узвратној посјети од 13. до
16. априла 2016. боравили
представници са Универзитета
“Хоцхсцхуле Лудwигсхафен ам
Рхеин” у Њемачкој, госпођа Илсе
Паге, шеф одјељења за мобилност
студената и њена асистентица
Алеxандра Еге. . Приликом ове
посјете, потписан је и први уговор о
одласку првих студена са
Независног универзитета
Бањалука на школовање у
Лудwигсхафен.

Студенти Економског факултета у
склопу програма размјене
студената "Ерасмус плус", један
семестар провели су у
иностранству, у Њемачкој. Добили
су велику шансу да напредују и уче
са студентима из различтих
држава. Поред свих бенефита које
су студенти имали, додатна
предност је што су предмети које су
тамо положили у потпуности
признати од стране нашег
универзитета.

На Независном универзитету је у
оквиру Ерасмус плус Пројекта
„Теацхер“ од 12. и 13. децембра 2017.
године одржана радионица
WОРКСХОП – дедицатед то
цомпетенцес ин ЕЦТС у
организацији Манцхестер
Метрополитан Университy из
Велике Британије. На овој корисној
радионици о вредновању
наставних садржаја кроз ЕЦТС
бодове учешће су узеле колеге из
бројних универзитета у земљи и
региону.

ЕДУКАЦИЈА
ПРЕДСТАВНИЦА
ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА
У БИХ

РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ
ЕРАСМУС ПЛУС
ПРОЈЕКТА

Независни универзитета Бања Лука,
креирао је пројекат едукације жена
уполитици у БиХ са циљем
унапређења јавног комуницирања
ради активнијег укључивања жена
у политички живот. Пројекат је
препознат као практично
примјењив и у потпуности подржан
од стране Норвешке амбасаде у БиХ.
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На Педагошком факултету
Независног универзитета у оквиру
ЕРАСМУС ТЕАЦХЕР пројекта, проф.
др Тамара Прибишев одржала је
радионицу са наставницима и
студентима на тему „Вјештине
комуникације“. Друга радионица
која је одржана у овој серији,
носила је назив "Трансверзалне
компетенције васпитача".

ЗАЈЕДНО СТВАРАМО
БОЉИ АМБИЈЕНТ У БИХ
Студенти Независног
универзитета Бања Лука су
боравили у Бихаћу, у оквиру
пројекта „Заједно стварамо бољи
амбијент у БиХ“. 30 наших
студената су имали прилику да
активно учествују у програму који
су припремиле колеге са
Биотехничког факултета у Бихаћу.
...само су неке од активности Института...

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА

Сварог
научно-стручни часопис
Научно-стручни часопис „СВАРОГ“
излази на српском језику и
језицима конститутивних народа
у БиХ, текстовима писаним на
ћирилици или латиници, зависно
од ставова аутора. Предвиђено је
излажење часописа и на енглеском језику, када се за то стекну
одређени услови. Тираж часописа
је 300 примјерака, а период издавања је шестомјесечни . Часопис се
дистрибуише на територији БиХ и
земљама окружења, уз обавезно
достављање одређеног броја
примјерака већим библиотекама
у БиХ и окружењу, те
институцијама Републике Српске
и БиХ.
Према ставовима Савјета и
Редакције, часопис „СВАРОГ“ објављује оригиналне научне радове,
претходна саопштења, прегледне
и стручне чланке, критике друштвене праксе и радове са научних скупова, те приказе књига и
пригодних публикација у којима
се излажу идеје и ставови о
најзначајнијим проблемима
природних и друштвених наука, са
тежиштем на матичним наукама
организационих једи-ница
Независног универзитета.
У теме часописа уклапају се и
радови који разматрају теоријске
проблеме мултидисциплинарног
карактера значајних за научне
области којима припадају студијски програми Универзитета,
укључујући и методолошке и
дидактичке (методичке) пробле-
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ме из научних области, као и
тематски представити научни
и стручни радови са научних
скупова, међународних
конференција и сл. Израз
Сварог потиче из прастарих
времена, а његово значење
различито се тумачило у
појединим културама. Сварог
значи мјесто Сунца, небо, што
персонификовано означава
бога неба, бога Сунца. У
словенској митологији Сварог
означава: бљесак, небо, Сунце
– соларног бога, бога – оца.
Ирански Свар (хвар) означава
свјетло сјајног неба. Мотив
ослобађања сунца и његова
свјетлост означава својеврсно
изра-њање из мрака и окова,
када све захваљујући
дешавању постаје свјетлије.
Култ Сунца имао је велику
важност код Словена, али и
код других народа, због чега
се одржао врло дуго и снажно,
због чега треба очекивати да
ће и часопис „Сварог“ дуго
служити својој сврси.
Оваква етимолошка анализа
термина Сварог, указује на
узвишено (Божанство, као
свебога); хипотетички –
указује на смјерове развоја,
достизање свијетлих циљева
у областима ангажовања
(свјетло сјајног неба, Сунце…) и
ослобађајуће укључује и
слободу научног и стручног
изражавања нових научних,

технолошких и стручних
сазнања уопште. Намјера је да
часопис “СВАРОГ“ буде
препознатљив, не само по
називу и изгледу, већ прије
свега по разноврсности и
квалитету радова и слободи
аргументованог изражавања
мишљења и ставова аутора око
друштвених и општих питања.
Радови који пристигну у
Редакцију часописа воде се у
регистру приспјелих радова са
евидентирањем датума
њиховог приспјећа. Након
евиденције приспјећа текстова,
Уредништво часописа их
анонимно доставља
рецензентима на оцјену. Након
двије позитивне рецензије и
адекватних исправки,
Уредништво одобрава
објављивање одређених радова
у часопису. У циљу постизања
квалитета и њихове припреме
за објављивање, неопходно је да
научно-стручни радови –
текстови буду једнообразно
уређени према упутству које је
дато на крају часописа и
упутству датом на wеб страници
Универзитета:
www.svarog.nubl.org/svarog.
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Издаваштво
У циљу стицања знања и проширивања искустава
неопходна је и издавачка дјелатност, која на Независном
универзитету Бања лука почиње већ по оснивању. До
сада је на Независном универзитету Бања Лука
објављено преко 100 научних књига, уџбеника,
монографија и часописа из области историје, економије,
права, умјетности, политичких наука, екологије,
књижевности…Истакнути аутори, савремен приступ
методологији
истраживања,
модеран
дизајн
и
приступачност широкој читалачкој публици су основне
одлике Независног универзитета као издавача. Научни
часопис Сварог тако је постао јединствен у окупљању
еминентних научних радова у окружењу и база која
служи за даљи развој издаваштва на свим пољима
науке. Самим тим, Независни универзитет Бања Лука
постаје мјесто гдје млади стручњаци могу да покажу
своје научно и ауторско умијеће, што им помаже у
њиховом даљем академском усавршавању. Издавачка
дјелатност Независног универзитета Бања Лука у
будућности ће се оријентисати на креирање модерних
уџбеника за све студијске програме које се изводе на
Универзитету и научно - истраживачке радове у
часопису Сварог.
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Пешевић, Слободан, Суботић, Слободан, Вукасовић, Драган:
Пословне финансије (прво издање), 2020.
Научно-стручни часопис Сварог,број XИX, октобар 2019.
Дивјан, Сретко: Ликовно емоционална интелигенција, 2019.
Ристић, Тешо, Ћехајић, Аднан: Основе екологије, 2019.
Вујић, Живко: Девет и једанаест, 2019.
Тодоровић, Здравко:Геополитичке перспецтиве интеграција
Западног Балкана – осврт на Босну и Херцеговину, 2019.
Жупљанин, Слободан: Основи маркетинга у трговини, 2019.
Тодоровић, Лука: Основе политике, 2019.
Праскић, Асим: Припрема дјетета за полазак у школу, 2019.
Праскић, Асим: Дидатктичка пракса, 2019.
Видаковић, Синиша: Фебови кљуцеви за цитање мисли, 2019.
Вукасовић, Драган, Балабан, Младенка, Жупљанин,
Слободан: Финансијска анализа – Ефикасан економскоуправљачки алат, 2019.
Балабан, Младенка, Грубишић, Зоран, Стојановић, Мирјана:
Међународно финансијско пословање, 2019.
Јовичић, Југослав, Петковић, Стеван: Основе економије
јавног сектора, 2019.
Марковић, Бранка: Пословна статистика, 2019.
Научно-стручни часопис Сварог,број XVIII, мај 2019.
Стојановић, Мирјана: Синергетски ефекти кластера, 2019.
Маркић, Маринко, Марковић, Бранка: Финансијска и
актураска математика, 2019.
Војиновић, Жељко, Калинић, Зоран, Пиуковић-Бабичковић
Блаженка: Савремено организовање и управљање
друштвима за осигурање, 2019.
Научно-стручни часопис Сварог,број XVII, октобар 2018.
Бронза, Боро: Историја југословенске идеје, 2018.
Бајић, Љубан: Откривање прошлости, 2018.
Научно-стручни часопис Сварог,број XVI, мај 2018.
Научно-стручни часопис Сварог,број XV, октобар 2017.
Ковачевић, Предраг: Математика за пети разред, 2017.
Вељковић, Божидар: Туризам, 2017.
Тица, Жељко: Бањалучки људи фудбала, 2017.
Бајић, Љубан: Филозофија васпитања и образовања, 2017.
Вуковић, Филип: Живећи брже, 2017.
Научно-стручни часопис Сварог,број XIV, мај 2017.
Ковачевић, Предраг: Математика 2, 2017.
Мартић, МИломир: Омладинске подкултуре, 2017.
Научно-стручни часопис Сварог,број XIII, октобар 2016.
Ристић, Тешо: Екоклиматологија са основама метеорологије,
2016.
Научно-стручни часопис Сварог,број XII, мај 2016.
Калинић, Зоран: Политички менаџмент, 2016.
Жупљанин, С Слободан:Менаџмент 2016.
Арсеновић, Васо: Формулисање стратегије предузећа; 2016.
Милутиновић, Милован: Политички дикурс изблиза; 2016.
Рачић, Милан: Избјеглице:(право и стварност); 2015.
Ковачевић, Предраг: Математика:уџбеник за осми разред
основне школе; 2015.
Калинић, Зоран: Савремени јавни сектор; 2015.
Научно-стручни часопис Сварог, број XI, октобар 2015.
Вукасовић, Драган; Пешевић, П. Слободан: Пословна
анализа, 2015.
Маровић, Борис; Калинић, Зоран;Његомир, Владимир:
Осигурање: економско-правни принципи, друго допуњено
изд.2015.
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Научно-стручни часопис Сварог,број X, тематски број:
ФОРЕWОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦХАЛЛЕНГЕС ТО 2020, мај 2015.
Амиџић, Лидија: Биогеографија,2015.
Илић, Предраг: Загађења и контрола квалитета ваздуха у
функцији заштите животне средине, 2015.
Вељковић, Божидар: Гостољубље – душа туризма, 2015.
Маровић, Борис; Калинић, Зоран;Његомир, Владимир:
Осигурање: економско-правни принципи, 2014.
Арсеновић, Божидарка: Пречишћавање индустријских
отпадних вода са посебним аспектом на отпадне воде
галванско-хемијских процеса, 2014.
Дивљан, Сретко: Сунце лети, а дрво се смеје, 2014.
Калинић, Зоран; Тица, Жељко: Утакмице које се памте:
Фудбалски клуб Борац, 2014.
Научно-стручни часопис Сварог,број IX, октобар 2014.
Вукасовић, Драган; Пешевић, П. Слободан: Основе
рачуноводства, 2014.
Јовичић, Југослав; Миросавић, Сузана: Међународни
економски односи, 2014.
Научно-стручни часопис Сварог,број VIII, мај 2014.
Арсеновић, Божидарка: Хемија и биохемија животне
средине, 2014.
Љубојевић, Срђан: Еколошко-производни потенцијали
љековитог и јестивог биља у шумама и на шумским
земљиштима Републике Српске, 2014.
Бајић. Љубан: Марксова концепција човјека: прилог
поновном пропитивању Марксовог насљеђа, 2013.
Зборник предавања: Савремено комуницирање с
јавношћу: Едукација представница политичких партија и
изабраних представница у органима власти Босне и
Херцеговине, 2014.
Јањуш, Зоран: Рециклабилност полимерног отпада, 2013.
Поповић, Новак; Милутиновић, Милован: Суверено
комуницирање: Индивидуални комуникативни
суверенитет у пројекцијама технолошког детерминизма,
2013.
Ристић, Тешо; Ћехајић, Аднан: Основи екологије, 2013.
Тодоровић, Лука: Међудомаћа политика: Дилеме спољне
политике Босне и Херцеговине, 2013.
Микић, Ђорђе: Политички крај Турског царства на балкану
и отомански Срби: насилни и необављени парламентарни
избори 1912, 2013.
Кајиш, Недељко: Земља благословена и клета, 2013.
Научно-стручни часопис Сварог, број VI, мај 2013.
Икановић, Јела; Гламочлија, Ђорђе; Лакић, Жељко: Заштита
хране, 2013.
Практикум: Савремено комуницирање с јавношћу:
Едукација представница политичких партија у БиХ, 2013.
Поповић, Владимир: Лидиа Сорелли, 2013.
Научно-стручни часопис Сварог, број VII, октобар 2013.
Пејичић, Зоран: Жика Пећарић живот са умјетношћу, 2006.
Марић, Томо: Миљан – Људи и вријеме у три чина, 2005.
Кусовац, Сузана: Методика наставе музичке културе у
разредној настави: приручник за студенте и учитеље
разредне наставе, друго допуњено издање, 2013.
Кајиш, Недељко: Културни и књижевни рад Срба у БиХ у
првој половини XIX вијека, 2013.
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Јовичић, Југослав: Међународни економски односи, прво
издање, 2012.
Сакан, Момчило: Наука о међународним односима, прво
издање, 2012.
Научно-стручни часопис Сварог, број V, октобар 2012.
Мартић, Миломир: Насиље у школи као продукт
поремећених вриједности у друштву, 2012.
Ковачевић, Предраг: Савремени приступ изучавању
математике у петом разреду основне школе, 2012.
Вукоје, Јован: Развој васпитања и педагогије, прво издање,
2012.
Сакан, Момчило: Геополитика у савременом свету, 2012.
Дивљан, Сретко: Дете и визуелна уметност – методика
развоја ликовне и сценске културе на предшколском
узрасту, 2.допуњено издање, 2012.
Шкрбић, Војислав: Савремено тржиште нафте, 2012.
Павићевић, Сњежана: Нови свјетски поредак и
дехуманизација човјека, 2012.
Зрнић, Манојла: Стратегијски менаџмент људских ресурса,
прво издање, 2012.
Вукајловић, Борка; Мешалић, Шаћира: Методички приступ –
посебне потребе у васпитању и образовању, прво издање,
2012.
Бајић, Љубан: Хајдегерова критика антропологије, 2012.
Поплашен, Јелена: Физичко васпитање у основној школи,
2012.
Научно-стручни часопис Сварог, број IV, мај 2012.
Калинић, Зоран; Војиновић, Жељко; Жарковић, Небојша:
Животна осигурања, 2012.
Дивљан, Сретко; Историја уметности, 2012.
Научно-стручни часопис Сварог, број III, новембар 2011.
Голијан, Драган: Законодавна власт Босне и Херцеговине,
2011.
Илић, Милан: Опраштање са животом, ИИ допуњено издање
, 2011.
Шврака, Небојша, Методина наставе физичког васпитања,
прво издање, 2011.
Јовичић, Југослав; Миросавић, Сузана: Спољно трговинско
пословање – Комендиум -, 2011.
Међународна конференција Босна и Херцеговина у
савременом геополитичком окружењу: Зборник радова,
2011.
Научно-стручни часопис Сварог, број II, мај 2011.
Чичковић, Радмила: Методи процјене ризика банака и
банкарски капитал, 2011.
Вукасовић, Драган; Војиновић, Жељко: Финансијска анализа,
2011.
Вукајловић, Борка: Инклузивно образовање у теорији и
пракси, 2010.
Ковачевић, Предраг: Математика ИИ, прво издање, 2010.
Ковачевић, Предраг: Математика И, прво издање, 2010.
Вељковић, Божидар: Српско питање и КПЈ до 1941. године,
прво издање, 2010.
Микић, Ђорђе: Аустроугарска ратна политика у БиХ 1914-1918,
прво издање, 2010.
Научно-стручни часопис Сварог, број I, октобар 2010.
Милутиновић, Милован: Рат је почео ријечима, прво
издање, 2010.
Међународна конференција Људска права и слободе:
Зборник радова, 2010.
Чекрлија, Саша: Суперхост – Задовољан гост као сигуран
профит, 2010.
Жупљанин С., Слободан: Савремена трговина – Стратегија
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и политика трговине у БиХ, прво издање, 2010.
Вељковић, Божидар: Увод у основе политике, прво издање,
2009.
Ковачевић, Предраг: Методика наставе математике са
прилозима о бројевима, прво издање, 2009.
Дивљан, Сретко; Дивљан, Весна: Методика наставе ликовне
културе, прво издање, 2009.
Авдаловић,Веселин;Калинић,Зоран;Маровић,Борис;
Вoјиновић,Жељко:Управљање ризицима у осигурању, прво
издање, 2009.
Коковић, Драган: Социологија образовања, прво издање,
2009.
Маровић, Борис; Калинић, Зоран: Основни принципи
осигурања, прво издање, 2009.
Обрадовић, Савка: Породица и социјализација младих, прво
издање, 2008.
Сакан, Момчило: Методологија науке, прво издање, 2008.
Ковачевић, Предраг: Рачунари у почетној настави
математике, прво издање, 2008.
Сакан, Момчило: Студије мира.Полемологија и иринологија,
прво издање, 2008.
Коковић,
Драган:
Социјална
антропологија
са
антропологијом образовања, прво издање, 2008.
Костов, Сотир; Калинић, Зоран: Како да побиједимо на
изборима, прво издање, 2008.
Илић, Милан: Опраштање са животом, прво издање, 2005.
Крнета,
Драгољуб;
Попов-Момчиловић,
Златиборка:
Религијска толеранција у Босни и Херцеговини, прво
издање, 2007.
Ковачевић, Жељко; Дашић, Давид; Џомбић, Илија:
Принципи тржишне економије, прво издање, 2007.
Библиотека Стручна књига: Прибишев – Белеслин, Тамара:
Сусретање у електронском свету. Деца. Васпитачи.
Компјутери. Вртић, прво издање, 2007.
Савић, Маринко: Изостајање са наставе, прво издање, 2007.
Влајки, Емил: Увод у комуницирање постмодернизма, прво
издање, 2007.
Калинић, Зоран: Функција менаџмента у анимирању
спонзора, прво издање, 2006.
Влајки, Емил: Увод у политика постмодернизма, прво
издање, 2006.

Издања Независног универзитета Бања Лука могу се
купити у Библиотеци Универзитета. Додатне
информације на телефон 051/456-605 или email:
info@nubl.org.
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Универзитетске
активности
Независни универзитет Бања
Лука поред свакодневних
наставно-научних активности,
периодично организује и
радионице, глумачка секција,
сликарске колоније, изложбе,
стручна и научна предавања,
конференције, разне пројекте и
свечаности, стручне и студијске
посјете разним институцијама.
Неке од поменутих активности
постале су препознатљиви знак
универзитета и имплементирају
се сваке године. У зависности која
је организациона јединица
модератор активности, зависи и
сама природа истих. Према томе,
у мору свих поменутих дешавања,
издвојићемо неколико значајних.
Размјене наставног особља и
студената, семинари и
радионице, које се организују на
Независном универзитету Бања
Лука, у оквиру пројекта ТЕАЦХЕР,
дио су ЕРАСМУС плус
иницијативе. Циљ је

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

хармонизација наставних планова
и програма у БиХ са наставним
плановима и програмима у
Европским земљама.
Поред многих студијских посјета и
стручних екскурзија, те стручних
скупова, студенти и наставници
Педагошког факултета
(Специјална едукација и социјална
рехабилитација) и ове године
учествовали су у традиционалним
годишњим струковним сусретима
дефектолога Србије “Дани
дефектолога 2020.” у Београду.
Независни универзитет Бања Лука
организатор је и неколико
међународних научних
конференција из опласти
економије, политичких наука, те
специјалне едукације и социјалне
рехабилитације, у протеклих
неколико година.

Факултет лијепих умјетности

Независног универзитета Бања
Лука годинама уназад организује
сликарске колоније које окупљају
умјетнике из свих земаља бивше
Југославије, те представљају
промоцију културе. Као такве,
постале су традиционалан догађај.
Најистакнутија је међународна
ликовна колонија „Шибови".
”Колонија као догађај,
подразумијева трансфер
стваралачког искуства између
учесника. Међутим, случај колоније
„Шибови“ поставља ову унутрашњу
интеракцију на један потпуно нови
ниво. Сама чињеница да на колонији
равноправно учествују и професори
и студенти, довољно говори о
томе. Овај начин рада доприноси
константном учењу, док
истовремено нуди прилику за
афирмацију будућих умјетника.
Умјетничка дјела, настала на
овогодишњем сазиву, спектар су
разноврсних ликовних израза и
поетика. Ипак, пажљиво
посматрање наслућује унутрашњи
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диалог, који за основни задатак
има повезивање многих
сензибилитета у једну комплексну,
али и одрживу умјетничку цјелину.”
Милош Вујић, професор Факултета
лијепих умјетности, Независног
универзитета Бањалука.

искористити поново и рециклирати. "Постоји много начина да
смањимо отпад и да помогнемо
нашој Планети да ’оздрави’.“ др
Слободанка Павловић, професор
Факултета за екологију Независног
универзитета Бања Лука.

Наградни конкурс пројекта
„Отпадом украси, Планету спаси!“
по пети пут организују Удружење
“Екосфера” и Факултет за
екологију Независног универзитета Бања Лука. Главни циљ
активности је едукација дјеце,
студената, али и укључивање
родитеља, школског особља и
шире друштвене заједнице у
проблематику заштите животне
средине, рециклаже и сепарације
отпада. Суштина овог пројекта је
да се међу најмлађом
популацијом подигне свијест о
три кључна еколошка принципа смањити коришћење,

Драмска секција Независна сцена
формирана је 2016. године када је
на сцени Народног позоришта РС
премијерно одиграна представа
Женски бенд"Нублице". Затим је
слиједила представа Посјета
књижевнику Мате Ловрака у режији Љиљане Чекић са којом смо се
успјешно преставили на Студентским сусретима у Сарајеву 2017.
године. Исте године премијерно је
одигран ауторски пројекат наше
професорице, Остајте са којим је
постигнут изузетан успјех, не само
на простору Републике Српске и
БиХ него и у региону. Ова
друштвено
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ангажована представа одирана 35
пута у Бањој Луци, Пљевљима,
Мостару, Панчеву, Српцу, Костајници,Јајцу, Колашину, Лесковцу,
Лакташима, Књажевцу, Санском
Мосту, Великој Плани, Тјентишту,
Крагујевачкој Рачи...Бројне су
награде које је ова предства
добила нааматерским фестивалима региона. Изузетно је било
запажено гостовање наше
позоришне трупе на 26. Сусретима
отвореног театра у Новој Соли у
Пољској. Почетком 2020. одиграли
смо представу ТВ журтнал "И пиле
и кокош" за коју смодобили позив
за учешће на Међународном
фестивалу аматерских позоришта
у Штутгарту, који ће бити одржан
2021. године. У нашим представама учествовале су десетине
наших студената, као и студенти
других универзитета у Бањој
Луци, јер је наш Универзитет
отворен за сарадњу са свима.,
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Студентске
активности

Независни универзитет Бања Лука организатор је многобројних активности у којима директно и
индиректно учествују наши студенти.
У оквиру студија на Независном
универзитету Бања Лука, студенти
учествују у разним активностима
које су у непосредној вези са одабраном браншом и студијским
програмима које похађају, али и
многим другим активностима
које организује универзитет као
цјелина. Спортске активности,
попут такмичења у разним
спортовима, нашим студентима
омогућавају да комуницирају и
сарађују са колегама на другим
факултетима односно студијским
програмима те на тај начин
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заједничким снагама представљају
боје нашег универзитета. Осим
тога, студенти учествују у многобројним креативним радионицама,
активностима у пројектима, посјетама разним институцијама, те
активностима у природи које су дио
теренске наставе неке од организационих јединица нашег универзитета. Поносно истичемо активности
наших студената у учествовању и
реализовању многих хуманитарних
акција, у којима су прикупљана разна средства и поклони онима којима је то било потребно. Све друге

организације, пројекте или активности, који у којима универзитет,
не учествује директно, већ као подршка, студенти спроводе путем
студентског тијела универзитета Парламента студената Независног
универзитета Бања Лука". Независне организације студената 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.
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Студенти о нама...

БИЛИЋ ЈЕЛЕНА

СУМОЊА МИЛАН

ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВАЊЕ

МЕНАЏМЕНТ

Уписана: 2016.
Студент сам 4.године на Економском факултету и могу да
казем да су сва моја очекивања испуњена. Задовољна сам
односом професор – студент, јер професори посвећују
пажњу сваком студенту како би на најлакси начин усвојили
знање. Методи рада су прилагодјени студентима, сходно
потребама студената.Мој цјелокупан утисак је на високом
нивоу, те уколико се одлучим за даље школовање, мој
избор ће, без сумње, бити Независни Универзитет БЛ.
Захвална сам свим дивним професорима и запосленима у
Студенској служби, који су несебично увијек на
располагању и који не остављају простора за недоумице.

Уписан: 2019.
Своје задовољство желим да подијелим, те да истакнем
да сам управо у овој установи упознао нове димензије
студирања, стицања знања! Презадовољан
организацијом, љубазношћу, стрпљењем како
професора тако и сарадника из Студентске службе за
сваког студента понаособ. На поменутом универзитету
можете да упознате врхунске професоре, предаваче,
перфектне преносиоце знања. Свим младим људима
топло препоручујем да се упуте на НУБЛ те изаберу
неки од многобројних студијских програма!

ОМЕРКАДИЋ ВАЊА

ДАНИЛОВИЋ МИЛИЦА

СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И
СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Уписан: 2017.
О мом искуству на НУБЛ-у довољно говори то што сматрам
да ми је упис на овај факултет најбоља одлука до сада. Наш
факултет може се похвалити изузетним кадром професора,
као и њиховим одличним односима према сту-дентима.
Такође, настава је изузетно организована и про-праћена
свим средствима који наш рад чине беспријекорним.Велика предност су и чести одласци на праксу ван граница наше државе гдје можемо видјети све оно што овдје
нисмо у могућности да прочитамо, а самим тим и да се
припремимо на све оно што чека нас као будуће
дефектологе.

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

Уписана: 2017.
Студирање на НУБЛ-у ће свима пружити могућности да
стекну разноврсна теоријска и практична знања. Свакодневна комуникација и размијена мишљења са стручним наставним кадром и колегама допринијеће усавршавању
ваших вјештина. Будућим генерацијама поручујем да се
опредјеле за овај позив, јер ће стећи бројна знања, која ће
им бити од користи не само у послу него и у улози родитеља. И на крају, увијеравам вас да ћете на НУБЛ-у стећи бројна знања и искуства која ће бити ваш најдрагоцијенији ресурс, и да ће то довести до вашег самоостварења. Ако сматрате да је Педагошки факултет прави избор за вас, дођите
код нас.
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МАЈСТОРОВИЋ МИЛАНА

ПЕРДУВ МАРИО

СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И
СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗАШТИТА НА РАДУ

Уписана: 2018.
Приликом уписа била сам скептична да ли уписати
приватни факултет. Одлуку коју сам донијела, колектив
факултета је употпуности оправдао.Флексибилност
професора као и однос са студентима је на завидном
нивоу. Уз овај факултет добила сам могућност да радим не
само на формалном образовању него и неформалном, уз
разне едукације и радионице. У прилог томе говори и
чињеница да су се и моја сестра и пријатељице одлучиле
за овај факултет слушајући моје искуство, јер квалитетно
образовање нам је на првом мјесту.

Уписан: 2018.
Једна од промишљенијих одлука које сам донио у сфери
свог школовања, била је уписивање овог факултета и
смјера Заштита на раду.Приступачност професора је
оно што ми се посебно дојмило приликом студирања,
јер уз такав приступ било који предмет или
проблематика су ријешиви.Студирање је у потпуности
прилагођено потребама студената и њиховим
могућностима те је овај факултет био прави избор за
стицање знања како би се у овом спектру у будућности
могао остварити и профилисати још више.

НЕСТЕРОВИЋ ДАНИЈЕЛ

ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН

ПОЛИТИКОЛОГИЈА

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Уписан: 2018.
Студент сам Факултета за политичке науке на НУБЛу.Моје искуство током студирања у протекле двије
године је и висе него позитивно, од одличних
професора, колега, занимљивих предавања, стицања
великог знања из области које студирам, па до разних
организованих дружења. Ту су и велике погодности за
све студенте који су у сталном радном односу, уз
коректност и доступност професора у било које доба
дана.Препоручио бих свима који имају интересовање и
желе да стекну велико знање да упишу НУБЛ и тиме
постану дио ове заједнице "јер могућности су
неограничене".

Уписан: 2019.
Моје име је Милутин Јовановић, студент сам прве године
Факултета за информатику. Уписом тог факултета добио
сам могућност да сваког дана стичем знање и наравно
поред тога могућност напредовања. Препоручио бих
свима да одаберу и затим упишу неки од многобројних
факултета на Независном универзитету Бања Лука.
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Дипломци
Наши амбасадори!
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2020/21
Дан универзитета, 25. мај 2021.године, обиљежен је свечаном церемонијом додјеле
диплома свршеним студентима I, II и III циклуса студија, уз поштовање
препоручених епидемиолошких мјера насталих као одговор на новонасталу
пандемију.
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Алумни
Алумни асоцијација Независног универзитета Бања Лука

Зашто алумни и шта је алумни?
Алумни је популарни назив (латинског поријекла алумнус - што би у пријеводу значило
заштитиник) за бивше студенте неког универзитета. Алумни (множина од алумнус
односно алумна, зависно од тога да ли је ријеч о студенту или студентици) значи бивши
припадник неке установе, најчешће универзитета који остаје у вези с истим. Алумни су
уобичајена удружења у свијету, па у неким универзитетима имају и дугогодишњу
традицију.
Сврха
Сврха оснивања Алумни асоцијације Независног универзитета Бања Лука је очување
традиције и јачање угледа универзитета, а затим и организационе јединице односно
факултета, кроз изградњу сарадње између садашњих и бивших студената свих
факултета Независног универзитета Бања Лука. Као и организовање формалних и
неформалних састанака и трибина, дружења, скупова асоцијације, у циљу развијања и
унапређења познанстава и пријатељства чланова асоцијације.
Циљ
Циљ Алумни асоцијације Независног универзитета Бања Лука је успостављање и
одржавање веза с бившим студентима и развијање сарадње са институцијама у којима
су запослени. Помоћ при запошљавању чланова асоцијације као и будућих чланова.
Сарадања с осталим Алумни асоцијацијама у земљи. Подстицање активности и
креативности на подручју научних области којима припадају факултети. Заштита
струковних интереса. Без обзира на скромну традицију, која броји свега неколико
година од организовања, настојаћемо да у наредном периоду постанемо компетентна и
угледна асоцијација, која ће свим садашњим и будућим члановима омогућити стварање
бољих пословних прилика.
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Посматрај,
мисли,
објасни
...
наука је вриједна истраживања!
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Контакти
Управа
универзитета

Студентска
служба

Служба
рачуноводства

Директор

Шеф студентске службе

Референт за рачуноводство
и финансијске послове

Горан Калинић, МА
Телефон: + 387 51 456 611
E-mail: direktor@nubl.org

Мр Љиљана Радуловић
Телефон: +387 51 456 600
E-mail: ljiljana.radulovic@nubl.org

Адријана Бабић
Телефон: +387 51 456 604
E-mail: adrijana.babic@nubl.org

Генерални секретар

Референт

Јована Раца
Телефон: +387 51 456 611
E-mail: sekretar@nubl.org

Миро Новчић
Телефон: +387 51 456 605
E-mail: miro.novcic@nubl.org

Педагошки
факултет

Економски факултет

Декан

Ректор
Проф.др Зоран Калинић
Телефон: + 387 51 456 603
E-mail: zk@nubl.org

Декан

Проректор за наставу и
студентска питања

Проф.др Ружица Ђервида
Телефон: +387 51 456 617
E-mail: ruzica.djervida@nubl.org

Проф.др Борка Вукајловић
Телефон: +387 51 456 619
E-mail: ljubomir.zuber@nubl.org

Руководилац докторских
студија

Проректор за међународну
сарадњу и квалитет
Проф.др Саша Чекрлија
Телефон: +387 51 456 617
E-mail: gong.sasa@gmail.com

Факултет за
екологију
Декан
Проф.др Бранка Марковић
Телефон: +387 51 456 609
E-mail: larix.mb@gmail.com

Координатор
Кристина Кајиш
Телефон: +387 51 456 609
E-mail: kristina.kajis@nubl.org

Факултет за
информатику

Проф.др Слободан Жупљанин
Телефон: +387 51 308 761
E-mail: slobodan.zupljanin@nubl.org

Координатор докторских
студија

Проф.др Миломир Мартић
Телефон: +387 51 456 619
E-mail: milomir.martic@nubl.org

Координатор
Давид Миљановић
Телефон: +387 51 456 601
E-mail: david.miljanovic@nubl.org

Факултет за
политичке науке
Декан

Кристина Кузмановић, МА
Телефон: +387 51 456 600
E-mail: kristina.kuzmanovic@nubl.org

Проф.др Лука Тодоровић
Телефон: +387 51 456 613
E-mail: luka.todorovic@nubl.org

Факултет лијепих
умјетности

Координатор

в.д. Декан
Доц.мр Наташа Жоле
Телефон: +387 51 456 600
E-mail: natasa.zole@nubl.org

Координатор
Мр Тони Остојић
Телефон: +387 51 456 600
E-mail: toni.ostojić@nubl.org

Доц.др Радмила Чокорило
Телефон: +387 51 456 613
E-mail: rada.cokorilo@nubl.org

Факултет за
безбједност и
заштиту
Декан
Проф.др Слободан Жупљанин
Телефон: +387 51 308 761
E-mail: slobodan.zupljanin@nubl.org

Декан

Институт за научноистраживачки рад

Сварог
(уредништво)

Доц.др Младен Бубоњић
Телефон: +387 51 456 606
E-mail: mladen.bubonjic@nubl.org

Проф.др Срђан Љубојевић
Телефон: +387 51 456 609
E-mail: ljuboje@blic.net

Владан Михајловић
Телефон: +387 51 456 610
E-mail: svarog@nubl.org
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Видимо се!

Вељка Млађеновића 12е
78000 Бања Лука
Република Српска,БиХ
051/456-600; 051/456-602
info@nubl.org
www.nubl.org

