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I дио: историја и основни подаци о установи 
 

 

Кратки историјат Универзитета 

 

Независни универзитет Бања Лука је основан 2005. године као високошколска 

установа са називом „Факултет за друштвене и политичке науке – ФПДН“, са сједиштем у 

Бања Луци, а прву генерација студената уписује 2005/2006 школске године. 

 

 У складу са Законом о високом образовању, («Службени гласник Републике 

Српске», бр. 85/06  и 30/07) Факултет се организује као универзитет и мијења назив у 

„Независни универзитет Бања Лука“  Бањалука (у даљем тексту: Универзитет). 

Универзитет је правно лице са статусом самосталне и приватне високошколске установе, 

уписана у судски регистар установа код надлежног суда у Бањој Луци, и регистар 

високошколских установа код надлежног министарства са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним Законом о високом образовању и Статутом Универзитета. 

 

 Назив Универзитета је „Независни универзитет Бањалука“, а скраћени назив 

Универзитета је „НУБЛ“.  

 

Сједиште Универзитета је у Бањалуци. 

Оснивач Универзитета је др Зоран Калинић.  

Лице овлаштено за заступање је проф. др Ђорђе Микић, ректор Универзитета.  

.  

  

Рад Факултета 

 

  Oрганизацијa рада, организациони делови и њихов делокруг утврђeни су у 

складу са Статутом и другим општим актима Факултета, према потребама и плановима 

рада и развоја.  

 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:  Факултет за привредни развој, Факултет за друштвене науке, 

Факултет за политичке науке, Факултет за информатику и Еколошки факултет. 

 



 Једна од организационих јединица Универзитета је Институт за научно-

истраживачки рад који обавља дјелатност научно-истраживачког рада. 

 

 Универзитет је организован на начин да интегрише све организационе 

јединице у једну организациону цјелину којом се обезбјеђује цјеловитост рада 

Универзитета. 

 Универзитет интегрише програмски рад Факултета у јединствено осмишљену 

мултидисциплинарну и узајамно прожимајућу академску цјелину, са пуном мјером 

развојног уздизања и изведене комплементарности програмских садржаја и циљева у 

области науке.  

Орган управљања Универзитетом је Сенат. Стручни органи Факултета су 

Наставно-научно вјеће и координатори. Наставно-научно вјеће Факултета чине 

наставници и сарадници Факултета који су запослени на Факултету и представници 

студената Факултета.  

Секретаријат Универзитета обавља правне, кадровске, рачуноводствено-

књиговодствене, стручно-административне послове везане за извођење студија, техничке, 

опште и помоћне послове нужне за успешан рад свих организационих јединица.  

 

Мисија Факултета 

 

 Бавећи се образовним и истраживачким радом оспособљавати студенте за 

рјешавање сложених, постојећих и надолазећих проблема друштвеног развоја у циљу 

остваривања појединачних интереса студената, интереса Универзитета и друштва уопште. 

 

Визија Факултета 

 

 Развијати научно – наставни процес и образовање којим ћемо у будућности 

стварати нове кадрове у различитим мултидисциплинарним областима.У средњорочном 

периоду имплементирати кључне захтјеве европских реформских процеса у области 

високог образовања. 

 

Политика квалитета Универзитета 

 Политика квалитета представља основу за рад и развој Независног универзитета 

Бања Лука и трајно уређивање односа унутар Универзитета, као и са његовим окружењем. 

 Основе политике квалитета су условљене: 

 захтјевима студената и корисника услуга; 

 захтјевима развоја подручја; 

 резултатима развоја науке, посебно основних природних и друштвених 

наука, рачунарства, и њихове технолошке примјене; 

 образовним трендовима. 

 У политици квалитета Универзитет је опредељен да обезбједи: 

 висок квалитет наставе; 



 висок квалитет наставног и другог особља; 

 висок квалитет научно-истраживачког рада; 

 висок квалитет опреме; 

 испуњење захтева студената и корисника производа и услуга; 

 задовољење захтева друштва. 

 Политика квалитета, преиспитана и прихваћена од стране руководства са извршном 

одговорношћу, обавезујућа је за све запослене на Независном универзитету Бања Лука.  

 

 

II дио: извештај о испуњености појединачних ставки 
 

 

Стратегија 

 

 Ректор Независног универзитета Бања Лука покренуо је формалну званичну 

иницијативу за  доношење и усвајање Стратегије развоја Независног универзитета Бања 

Лука за период 2009 ‐ 2012 година. Први корак у реализацији иницијативе био је 

формирање радне групе за припрему и израду стратегије.У току припрема за израду овог 

документа организована  је јавна расправа и проведене одређене консултације са широким 

кругом релевантних субјеката, као што су: представници Владе Републике Српске, 

представници привреде, представници других високошколских институција у Републици 

Српској и окружењу, студенти и др. 

 

 Стратегија је усвојена у децембру 2008. године.У изради овог документа 

учествовали су, у вишој или мањој мјери, носиоци свих кључних функција на 

Универзитету, као и представници студената. Прије почетка израде овог документа Радна 

група за припрему и израду  стратегије са радним тијелима дефинисала је кључне 

одреднице:  

 

• Идентификација свих учесника у  процесу израде Стратегије, 

• Утврђивање улога и одговорности свих учесника, 

• Формирање секторских радних група, 

• Идентификација врста информација које  требају бити прикупљене  

• План активности у процесу израде Стратегије. 

  

 Екстерни разлози доношења Стратегије развоја произилазе из захтјева 

закона и стратегијских докумената донесених на различитим нивоима власти у Босни и 

Херцеговини и Републици Српској.  

  

 

  

  

  

 



Студијски програм 

 

Универзитет конципира своје студијске програме као мултидимензионалне и 

динамичке концепте у стварању и развоју компетитивних предности домаћих студената у 

све израженијој конкуренцији планетарне “утакмице” - индустрије знања. Стога се на 

Факултету непрекидно и упоредо одвијају два паралелна процеса: процес евалуације 

студијских програма и процес усавршавања истих, како би се на што адекватнији начин 

одговорило на све веће едукативне захтеве који се стављају пред Универзитет од стране 

свих његових интересних група.  

Константним информисањем о компетентности и кредибилности својих студијских 

програма у окружењу у коме постоји, Универзитет преусмерава своје капацитете, 

редизајнира своје програме и свеукупни рад са непресушном жељом да енергично 

доприноси напретку научног знања и промовише националну културу квалитета, не само 

образовног процеса већ и културу квалитета живљења.  

Аспекти одвијања студијских програма, као што су циљеви, садржај, структура, 

методе извођења наставе, оптерећење наставног особља и студената, стручност, 

практичност, неизоставни су дио сваке системске провере квалитета.  

Факултет је већ у поступку оснивања пројектован у складу са новим Законом о 

високом образовању, тако да је од почетка имао квалитетне студијске програме усклађене 

са Болоњском декларацијом.  

 

Квалитет наставног процеса 

 

Квалитет наставног процеса је предмет обсервације и евалуације свих стручних 

органа Универзитета који на радним састанцима разматрају квалитет наставног процеса са 

предметним наставницима, асистентима и сарадницима, представником Комисије за 

обезбеђење квалитета, представником студентске службе и представником Студентског 

парламента.  

Универзитет у разумном року пред сваку школску годину доноси план рада за ту 

годину, који садржи податке о предмету, циљеве, садржај и структуру предмета, распоред 

извођења наставе, начин оцењивања, списак уџбеника, податке о наставницима.  

 

Координатори Факултета интезивно прате да ли се наставни планови студијских 

програма досљедно спроводе, и чине корективне потезе уколико се процени да је 

неопходно.  

            Наставно особље се труди да интерактивност у настави расте из семестра у 

семестар и да буде засновано на што више праксе, када и где год је то могуће. Оно што 

додаје вриједност наставном јесу вежбе у малим групама, чиме се остварује довољан број 

понављања показаних вјежби и неопходно практично знање.  

 

 

Квалитет студената 

 

 Универзитет својим правилницима прописује јасне стандарде информисања и рада 

са студентима од одабира и уписа студената до завршетка студија. Селекцију студената за 

упис и бодовање њихових резултата у претходном школовању и резултата при упису, и 



остало у вези са уписом студената јасно одређује Правилник о студирању. Сва општа акта 

Универзитета, која утврђују мјере о положају, рангирању, оцењивању, правима и 

обавезама студената, усклађена су са позитивном регулативом Републике Српске.          

 Сви запослени на Факултету су свјесни одговорности коју имају према студентима. 

Као људи који им преносе стручна и животна знања и искуства, они на сваком кораку 

промовишу једнакост и равноправност свих студената. Дискриминација студената по било 

ком основу је елиминисана односом наставног и ненаставног особља према студентима, 

као и сталним напором свих запослених да се Универзитет настави развијати у здраву, 

етичну, хармоничну академску средину, у којој се наставници и студенти међусобно 

уважавају и поштују.  

 Приступ Факултету је омогућен хендикепираним студентима и особама.  

          Наставно особље упознаје студенте са обавезом праћења наставе. Наставно-научно 

вјеће периодично анализира критеријуме оцењивања студената по предметима и у случају 

одступања од усвојених метода објективног и коректног вредновања рада студената или у 

случају осталих неправилности предузима благовремене корективне мере.  

 О квалитету студената се редовно расправља и на координацијама запослених на 

Универзитету. 

          Како Факултет омогућава студентима облике студентског организовања и деловања, 

основана је  Унија студената Независног универзитета Бања Лука. Такође, студенти су 

заступљени и одлучују у бројним стручним органима и радним тјелима Универзитета: 

Сенату, Наставно-научним вијећима, Комисији за  самовредновање и обезбеђење 

квалитета.   

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Ради достављања извјештаја о самовредновању за период 2008/2009 године 

Министарству науке и просвете Комисија за обезбјеђење квалитета је  у сарадњи са 

координаторима, студентском службом и студентима, спровела поступак унутрашње 

провјере, анализирала постојеће и прикупљене податке и све релевантне документе. Сви 

документи су сортирани у дјелове о студијким програмима, квалитету наставног процеса, 

квалитету наставника и студената. Стратегија за период 2009-2012 је усвојена у децембру 

2008 .године и на  основу ове Стратегије Универзитет ће приступати изради годишњих 

планова у којима ће бити јасно прецизиране активности по садржају, носиоцима, буџетима 

и времену које је потребно за реализацију  дугорочних стратегијских циљева. 

 

 Препорука од стране Министарства о форми извјештаја о самовредновању 

није било тако да је извјештај урађен на основу договора управљачке структуре и 

координатора Независног универзитета Бања Лука. 

 

 Закључак је да се до краја 2009. године морају спровести све процедуре за 

добијање сертификата ИСО 9001:2008 који ће дати јасне смјернице о осигурању квалитета 

на Универзитету и дефинисати одређене процедуре и стандарде којих ће се Универзитет  

морати придржавати приликом израде извјештаја о самовредновању. 

 

 

Комисија за обезбјеђење квалитета 
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