ДАНИ СТУДЕНАТА 2019
14.04 - 24.04.

-

Свечана церемонија отварања, Народно позориште РС, 14.04. од 19:00 часова.

Церемонија отварања биће одржана у Народном позоришту РС у 19:00 часова.
Уз обраћање Предсједника Студентског парламента, очекује се и обраћање ректора
Универзитета у Бањој Луци.
На церемонији отварања очекује се присуство Предсједницe Републике Српске, Предсједника
Владе Републике Српске, Градоначелника Бање Луке, ректора Универзитета у Бањој Луци,
министара и других високих званица, те неколико стотина студентата бањалучког универзитета.
Церемонија отварања ће трајати 2 часа, уз јављање у вечерњи програм РТРС-а.
У забавном дијелу церемоније учешће ће узети пјевачка група Катедре за етномузикологију
Академије умјетности, камерни ансамбл „Квинтет“, соло пјевачи уз клавирску пратњу студената
Академије умјетности.
-

Спортска такмичења, Спортски терени СЦ Никола Тесла/УСД/ОБ „Инцел“, 15-19/2224.04. од 10:00 до 17:00 часова

На спортским такмичењима учешће ће узети преко хиљаду студената учесника који ће се
такмичити у кошарци, малом фудбалу, одбојци, тенису, стоном тенису, рукомету, ватерполу,
пливању, трчању, џудоу, шаху и мртвом дизању. Већина такмичења, изузев ватерпола, пливања
и трчања, биће одржана на спортским теренима СЦ „Никола Тесла“ гдје се очекује неколико
хиљада посјетилаца дневно. Такмичење у пливању одржаће се на Градском олимпијском
базену „Инцел“, а улична трка биће традиционално организована на рути од главне капије
„Универзитетског кампуса“ до СЦ „Никола Тесла“.
-

Конференција ,,Право и економија у пословању, са освртом на психолошки аспекат у
развоју и напредовању личности”, 15.-17.04. - од 12:00 до 15:00, Правни факултет,
Економски факултет

У амфитеатрима Правног и Економског факултета одржаће се тродневна конференција на којој
ће учествовати заинтересовани студенти бањалучког универзитета, а очекује се и присуство
високих званица. На конференцији ће се разговарати о пословању са правног/економског
аспекта, фирмама, правима и обавезама. Посебан осврт ће бити на психолошки аспект, особине,
навике, вјештине које су нам потребне за вођење фирме. Предавачи ће одржати и мотивационе
говоре, а планиране су и радионице за присутне студенте.

-

Кинеска култура у очима бањалучких студената, Конфуцијев институт- Факултет
политичких наука, 17.04. од 15:00 до 18:00 часова

Представници Конфуцијевог института водиће различите радионице са циљем да приближе
кинеску културу нашим студентима. Једна од радионица биће увјежбавање кинеског писма ,
учење основних кинеских ријечи, приказивање обичаја који си његују у НР Кини.
-

Вече пива, 17.04. од 20:00 часова

У вечерњим часовима трећег дана Дана Студената, биће одржано вече пива, на којем се могу
дегустирати познати брендови ових алкохолних напитака, али и нека од домаћих крафт пива. У
склопу овог догађаја биће организовано и такмичење у караоке пјевању.
-

Вече драме, 18.04. од 17:00 часова

У оквиру Дана студената, у неком од позоришта у Бањој Луци, као наставак досадашње
манифестације „Културне вечери“, одиграће се представа у улогама студената Академије
умјетности, смјер Глума.
-

„Дан отворених врата“, Универзитетски град, 19.04. од 12:00 часова

Инфо дан за матуранте биће организован за 2.000 матураната из највећих локалних
заједница у Републици Српској. Током „Дана отворених врата“, матуранте ће угостити студенти
Универзитета у Бањој Луци. Прије обиласка жељеног факултета биће организовано и
представљање Универзитета са обраћањем ректора и руководства Студентског парламента,
наког чега ће у групама према личним преференцијама посјетити поједине факултете
Универзитета, упознати се са студијским програмима,начинима уписа и извођења наставе као и
самим студентским животом. Матурантима ће бити подијељени и ланч пакети.
-

„Stand-up“ вече, 19.04. од 20:00 часова

У Клубу Студената
биће организовано цијеловечерње представљање афирмисаних
регионалних „stand-up“ комичара као и домаћих младих неафирмисаних умјетника (студената
који се желе испробати у овој области).
-

Вече вина, 20.04. од 20:00 часова

У пријатној атмосфери винског бара биће организована дегустација вина винарије „Јунгић“.
Сомелијер ће се потрудити да у склопу дегустације одржи и мало предавање у врстама вина,
као и како га правилно конзумирати. Посјетиоци ће имати прилику да уживају и у различитим
сиревима компаније ,,Клековача“. Вече је формалног карактера.

-

„Silent party“ , 21.04. од 20:00 часова, кров Народног позоришта Републике Српске

Још један догађај намијењен за љубитеље музике и доброг провода. Присутни ће добити
слушалице на којима ће се пуштати различита музика.
-

„Такмичење у знању“, амфитеатар Машинског факултета, 22. и 23.04 од 15:00 до 17:00
часова

Нова седмица, поред редовних спортских такмичења, започиње и са „Такмичењем у знању“.
У дводневном такмичењу, које ће се одржати у амфитеатру Машинског факултета. Такмичиће
се по једна екипа са свих факултета Универзитета у Бањој Луци.
-

„Из пера студентскога“, Филолошки факултет, 22.04. од 17:00 часова

На Филолошком факултету, у учионици бр. 7, студенти ће у пратњи гитаристе, представити своја
ауторска дјела и послушати дјела својих колега, младих писаца и пјесника.
-

Кино на отвореном, Плато СЦ Никола Тесла, 22.04. од 20:00 часова

На платоу испред СЦ „Никола Тесла“ биће организована пројекција филмова за студенте, гдје
је планирано приказивање неких од најатрактивнијх филмова домаће продукције у том
периоду.
-

„Фестивал факултета“, Трг Крајине/Парк Петар Кочић, 23.04. 11:00-15:00 часова

Догађај је осмишљен као промоција свих факултета грађанима са акцентом на матуранте.
Промотери факултета, на 17 различитих штандова, покушаће да прикажу свој факултет у
најбољем издању. Студенти Академије умјетности имаће изложбу на отвореном простору.
Поред штандова планирана је централна бина на којој ће се смјењивати различити садржаји музичке нумере, плес, спортске активности и слично. Кутак за сликање са различитим
реквизитима ће имати хуманитарни карактер, а сав износ од проданих слика иде у хуманитарне
сврхе.
-

Такмичење у беер понг-у, КСБ, 23.04. од 20:00 часова.

Забавни дио програма, уз одличну музику и још бољу атмосферу, наставља се у просторијама
КСБ-а, гдје ће се вјештине у беер понг-у вриједно наградити.

-

Церемонија затварања „Дана студената“, Спортски терени/Плато СЦ Никола Тесла, 24.04.
од 16:00-19:00 часова

На церемонији затварања, предсједник Студентског парламента и координатор за спортске
игре, додијелиће дипломе и медаље за најбоље учеснике, као и пехар за побједника у укупном
пласману.
-

Журка на отвореном, Спортски терени/Плато СЦ Никола Тесла, 24.04. од 20:00 часова

Традиционална „Студентска журка на отвореном“ биће уприличена на простору спортских
терена и платоа СЦ „Никола Тесла“. На журци ће бити постављена ,,Techno stage” бина на којој
ће музику пуштати познати DJ-еви локалне, а и регионалне музичке сцене. Журка на отвореном
је уједно и званични дио програм затварања манифестације „Дани студената Универзитета у
Бањој Луци“.

