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1.      УВОД 
 
Према  већ  устаљеној  пракси,  у  Европи  и  другим  државама  потписницама 

Болоњске декларације универзитети проводе повремене самоевалуације. Обавеза 
за провођење евалуације, најмање једанпут у три године, прописана је и Законом о 
високом  образовању Републике  Српске,  а  Савјет  за  развој  високог  образовања и 
осигурање  квалитета  тражи  да  се  самоевалуација  проводи  сваке  године,  све  до 
званичне акредитације високошколске установе. Без обзира на формалне обавезе, 
руководство Универзитета у Бањој Луци према евалуацијама има позитиван однос 
јер  оне,  јасније  него  иначе,  покажу шта  су  нам  недостаци  и  на  чему  би  требали 
радити.  

Побољшање квалитета рада и цјелокупног  стања колико  год представљало 
обавезу и одговорност према друштву једнако је и интерес Универзитета, који ће 
само квалитетом моћи и даље привлачити добре  студенте и имати висок углед и 
значај. У Европи се евалуацији придаје толики значај да je проглашавају каменом 
темељцем европске  стратегије  јачања универзитета. Како  за  сада  ствари  стоје,  у 
Европи,  као  и  другдје  у  свијету,  биће  признати  они  универзитети  који  буду 
проводили  отворене  евалуације  и  који  буду  могли  приложити  чињенице  о 
сталном унапређењу. 

Ова евалуација проведена је према Стандардима и смјерницама за осигурање 
квалитета  у  високом  образовању  у  БиХ,  Критеријумима  за  акредитацију 
високошколских  установа  у  БиХ  и  Упутству  за  писање  самоевалуационог 
извјештаја Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ. 

 
 

1.1. Историја и организација Универзитета 
 
Универзитет  у  Бањој  Луци  основан  је  7.  новембра  1975.  У  то  вријеме 

Универзитет  се  састојао  од  пет  факултета  и  три  више  школе.  Касније  је 
Универзитет  добијао  нове  чланове, а  данас има 16 факултета. И прије оснивања 
Универзитета   7. новембра 1975. године   у Бањој Луци  је постојало високошколско 
образовање.  Прва  основана    високошколска    установа  у    Бањој  Луци  је  Виша 
Педагошка школа, основана 1950. године  која је била претеча неколико факултета, 
што ћемо и приказати. 

 
Године  1961.  основан  је  Технички  факултет,  из  којег  су  настали  1975. 

настали Електротехнички факултет и Технолошки факултет 
 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Електротехнички факултет  

Технолошки факултет
 

Правни факултет: 
 
1960. године  формиран  деташман  Правног  факултета  Универзитета  у 
Сарајеву са сједиштем у Бањој Луци 
1975. године настао Правни факултет у Бањој Луци 
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Електротехнички факултет: 

 
1961. године  формиран  Технички факултет  
1962. године  формиран  одсјек за електротехнику на Техничком факултету 
1975.  године    из  електротехничког  одсјека  Техничког  факултета  настао 
Електротехнички факултет као самосталан субјект. 
 
      

Технолошки  факултет: 
 
1962.  године  на  Техничком  факултету    формиран  технолошки    одсјек    са 
смјером хемијска прерада дрвета 
1975.  године      технолошки  одсјек    са    смјером    хемијска    прерада    дрвета  
прераста  у Технолошки  факултет 
 

Економски  факултет : 
 
1961. године отварање Центра Економског факултета из Ријеке у Бањој Луци  
1969. године оснивање Више економске школе 
1975. године формиран Економски факултет у Бањој Луци 
 

Машински  факултет: 
 
1971.  године    у  Бањој  Луци  отворено  одјељење  Машинског  факултета 
Универзитета у Сарајеву 
1975.  године    одјељење  Машинског  факултета    Сарајево  у  Бањалуци 
конституисано у самосталан  Машински факултет Бањалука 
 

Медицински факултет: 
 
1978.  године формиран Медицински факултет у Бањој Луци 
 

Пољопривредни факултет: 
 
1960.  године  основана  Виша  пољопривредна  школа 
1992.  године основан Пољопривредни факултет 
 

Шумарски факултет : 
 
1992.  године основан Шумарски факултет у Бањој Луци 
 

Филозофски факултет: 
 
1950. године основана Виша Педагошка школа у Бањој Луци (са смјеровима, 

Српско  –  Хрватски    језик  са  историјом  или  њемачким  језиком,  математика  и 
физика,  1954.  године  ручни  рад  и  цртање,  општетехничко  образовање,  физичка 
култура, руски и енглески језик ). 
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1970.  године  Виша  Педагошка школа  у  Бањој  Луци    прераста  у  Педагошку 
академију  (Предшколско  васпитање,  Разредна  настава,    Српско  –  Хрватски 
језик  и  књижевног  југославенских    народа  и  народности,  Историја  и 
географија, Математика и физика). 
1994. године основан Филозофски факултет у Бањој Луци 

 
Архитектонско‐грађевински факултет: 

 
1995.  Године  основан  Архитектонско‐грађевински факултет 
 

Природно‐математички факултет : 
 
1950.  године  основана  Виша  Педагошка  школа  у  Бањој  Луци  (  Историја  , 
математика и физика ) 
1970.  године  Виша  Педагошка школа  у  Бањој  Луци    прераста  у  Педагошку 
академију (Историја и географија, Математика и физика) 
1994. године основан Филозофски факултет у Бањој Луци (1994. г  основани: 
Биологија, физика, хемија, историја, географија и  математика) 
1996. године основан  Природно‐математички факултет 

 
Академија умјетности : 

 
1999. година основана  Академија  умјетности 
 

Факултет физичког васпитања и спорта : 
 
Биша  педагошка  школа  1954.  године  уводи  наставну  групу  за  физичку 
културу; 
1997.  године  основан  је  одсјек  за  физичку  културу  на  Филозофском  
факултету; 
2001.  године  основан  је  Факултет  за  физичко  васпитање  и  спорта  у  Бањој 
Луци. 
 

Филолошки  факултет  : 
 
1950.  године  основана  Виша  Педагошка  школа  у  Бањој  Луци  (1950.  год.  
Српски  језик  и  књижевност,    њемачки    језик,  1954.  године  руски  језик  и 
енглески језик) 
1970.  године  Виша  Педагошка школа  у  Бањој  Луци    прераста  у  Педагошку 
академију  (Српско  –  Хрватски  језик  и  књижевног  југославенских  народа  и 
народности) 
1994.  године  основан  Филозофски  факултет  у  Бањој  Луци  (1994.  г  Српски 
језик и књижевност, Енглески језик и књижевност 1994. г, Њемачки језик и 
књижевност  1994.  г, Француски  језик  и  књижевност    1994.  г,    Италијански 
језик и књижевност 2003. г) 
2009. године  основан  Филолошки факултет  у Бањој  Луци 
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Факултет  политичких наука : 
 
1994.  године  основан  Филозофски  факултет  у  Бањој  Луци  (студијски 
програми ‐,Социологија 1994.г , Журналистика 1997. г, Социјални рад 2000.г,  
и Политичке науке 2007. г) 
2009. године основан Факултет  политичких  наука  у Бањој Луци 
 
 

Рударски факултет : 
 
1975.  године  основан (Одсјек Рударство)  Технолошки факултет  
2009.    године    основан  Рударски    факултет    у  Приједору  –  Универзитет    у 
Бањој Луци 
 
Кад  су  у  питању    факултети  оснивани  2009.  године,  не  ради  се  о  увођењу 

потпуно  нових  образовних  програма,  већ  о  успостављању  ефикасније  
организационе    структуре  Универзитета.  Рударски    факултет    је    формиран  
одвајањем    студијског  програма  Рударство  који  је  припадао  Технолошком 
факултету, али је лоциран у другом граду, Приједору. Факултет политичких наука 
и Филолошки факултет су резултат издвајања сродних    студијских   програма из 
Филозофског  факултета.  

Природно‐математички  факултет  је,  такође,  развијен  под  кровом 
Филозофског  факултета,  чији  је  претходник    Педагошка  академија,  основана  
много  раније, 1950. године. И остали факултети су прошли кроз различите облике 
организовања и добијали различите називе. Циљ оснивања Универзитета у Бањој 
Луци, био  је образовање високостручног кадра    за потребе убрзаног привредног 
развоја  сјеверозападног  дијела  Босне  и  Херцеговине,  који  се  звао  Босанска 
Крајина.  Био  је  то  једини  универзитет  у  том  дијелу  БиХ,    а  само  је  још  један 
постојао  у  цијелој  Босни  и  Херцеговини,  Универзитет    у  Сарајеву.  У  то  вријеме 
према  Универзитету  се  сливао  велики  број  студената,  јер  је  Бања  Лука  у  самом 
центру Крајине, а својом љепотом и степеном развоја привлачила је и омладину из 
Цазинске Крајине, као и сусједних подручја Републике Хрватске, Книнске Крајине 
и Западне Славоније.  

Данас,  Универзитет  у  Бањој  Луци  представља  водећу  високошколску 
установу у Републици Српској,  једном од два босанскохерцеговачка ентитета. Он 
доминира  простором  високог  образовања  у  западном  дијелу  РС,  који  броји  око 
800.000  становника.  Поред  Универзитета  у  Бањој  Луци,  у  Републици  Српској 
постоји још један јавни универзитет – Универзитет у Источном Сарајеву, али један 
другом  не  представљају  сметњу  у  погледу  одвлачења  студената,  јер  дјелују  на 
различитим географским подручјима. 

Универзитету  у  Бањој  Луци  данас  извјесну  сметњу  представљају  приватни 
факултети,  прије  свега  због  нелојалне  конкуренције.  Они  су  ушли  у  простор 
високог образовања по  „меканој“ процедури, иако ни издалека нису посједовали 
потребне  кадровске  и  просторне  ресурсе.  Њихова  првенствено  профитна 
оријентација  за  посљедицу  има  запостављање  квалитета  и  придобијање  оних 
студената који могу да плате високе трошкове школовања. 
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У Републици Српској дјелују још двије јавне високе школе, по једна у западном и 
источном дијелу Републике, али и 13 приватних високошколских установа, од којих 
је 9 на простору утицаја Универзитета у Бањој Луци, а од тих 9, 7 се налази у самом 
граду. У овом тренутку те установе имају око 10000 студената, а Универзитет око 
17000.    Већина  факултета  Универзитета  у  Бањој  Луци  смјештена  је  у  два  кампуса,  у 
кампусу Војводе Степе Степановића и кампусу Војводе Петра Бојовића. Први је удаљен два, 

а  други  око  три  километра  од  центра  града.  Изван  ових  кампуса  налазе  се  објекти 
Електротехничког и Природно‐математичког факултета. Медицински факултет  је 
смјештен на више локација, неке су у кампусу, а неке на различитим локацијама у 
граду. Једино се Рударски факултет налази у другом граду, Приједору, удаљеном 60 
километара од Бање Луке. 

 
 

Организациона структура 
 
Универзитет  у  Бањој  Луци  је  интегрисани  универзитет.  Интеграција 

високошколских  установа  била  је  обавезна  по  првом  Закону  о  високом 
образовању Републике Српске, који је донесен 2006. године. Овај је Закон, између 
осталог, разрађен на сљедећа два главна принципа:  

 интегрисани универзитет и 
 болоњски процес. 

Сагласно томе, Универзитет је формално интегрисан 2007. године. Постао је, 
тако,  једино  правно  лице,  а  његови  факултети  организационе  јединице  које  су 
изгубиле  статус правног лица.  

Основне елементе организационе структуре чине ректорат и организационе 
јединице  Универзитета  (факултети,  институти,  центри  и  друге  организационе 
јединице). Хијерархија те структуре приказана је на сљедећој шеми. 

 
 
РЕКТОРАТ 

ФАКУЛТЕТ
Студијски програм  

Институт
Катедра
Центар
Служба

ИНСТИТУТ
Центар
Служба

ЦЕНТАР
СТУДИЈСКИ 

ПРОГРАМ 
КАТЕДРА 

 
Ректорат  обједињује  централне  службе  преко  којих  се  обављају  заједнички 

послови  свих  организационих  јединица.  Састоји  се  од  6  одјељења,  4  академска 
(настава,  наука,  међународна  сарадња  и  кадровска  питања)  и  2  за 
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административно  техничку  подршку  (секретаријат  и  финансије).  Приказ  ове 
структуре дат је у поглављу 4.3. 

У оквиру ректората могу се формирати подорганизационе јединице, као што 
су студијски програми и катедре, али за сада нема таквих рјешења. 

 
Универзитет  у  Бањој  Луци  у  свом  саставу  има  16  факултета,  на  којима  се 

изводе 54 студијска програма. Поједини студијски програми имају и усмјерења. На 
почетку  2010/2011.  школске  године  Универзитет  је  имао  17294  студената. 
Распоред студијских програма и студената дат је у сљедећој табели. 

 

Назив 
Година 
увођења Студијски програм 

           Број студената 
2009/10 2010/11 2011/12 

Електротехничи 
факултет 

1962/63 Електроника и телекомуникације 193 203    193 
1962/63 Рачунарство и информатика 375 390    404 

1994/95 Електроенергетски и индустријски 
системи 

129 124    138 

Технолошки 
факултет 

1962/63 Хемијска технологија 117   116    121  
1971/72 Биотехнолошко прехрамбени 295   283    260 
1987/88 Текстилно инжењерство 78     73      51 
2010/11 Графичко инжењерство -     35      59 

Машински 
факултет 

1975/76 Производно машинство 137   149    172 
1979/80 Енергетско и саобраћајно машинство 162   182    210 

2006/07 Индустријско инжењерство и 
менаџмент 

80     69      72 

2001/02 Заштита на раду 90   106      79 
2007/08 Мехатроника 63     72      80 

Правни 
факултет 

1975/76 Право 1750 2018   
2408 

Економски 
факултет 

1975/76 Економија 2425 2699   
2437 

Медицински 
факултет 

1978/79 Медицина 635   547    669 
1994/95 Стоматологија 449   257    343 
1995/96 Фармација 359   374    340 
2007/08 Здравствена њега 359   163    150 

Пољопривредни 
факултет 

1992/93 Анимална производња 236   197    218 
1992/93 Биљна производња 485   584    534 
2006/07 Аграрна економија и рурални развој 186   286    253 

Шумарски 
факултет 

1992/93 Шумарство 595   539    515 

Филозофски 
факултет 

1994/95 Филозофија 113   156    144 
1994/95 Психологија 245   214    222 
1994/95 Педагогија 315   317    341 
1994/95 Историја 184   192    243 
1997/98 Разредна настава 797   845    708 
2007/08 Предшколско васпитање 183   228    269 

Архитектонско-
грађевински 
факултет 

1997/98 Архитектура 448   394    337 
1996/97 Грађевинарство 482   421    389 
2007/08 Геодезија 175   207    237 

Природно-
математички 

1997/08 Биологија  276   226    261 
1997/08 Географија  290   243    255 
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факултет 
 
 
 
 
 

1997/08 Математика и информатика  225   305    459 
1997/08 Физика 53      64      83 
1997/08 Хемија 79      94    127 

2006/07 Екологија и заштита животне 
средине    170 179   200 

2006/07 Просторно планирање 176 176 214 
2010/11 Техничко васпитање и информатика -      23      96 

Академија 
умјетности 

1998/99 Ликовна умјетност 117 103 103 
1998/99 Музичка умјетност 192 188 169 
1998/99 Драмска умјетност 102      64     77 

Факултет 
физичког 
васпитања и 
спорта 

2001/02 Општи наставнички 358    256   124 

2006/07 Спорт 120    145   147 

Филолошки 
факултет 

2007/08 Српски језик и књижевност 352    349   407 
2007/08 Енглески језик и књижевност 319    350   389 
2007/08 Њемачки језик и књижевност 205    230   260 

2007/08 Италијански језик и књижевност и 
српски језик и књижевност 

228    257 
  278 

2007/08 Француски језик и књижевност 84      92     97 
Факултет 
политичких 
наука 

1998/99 Новинарство и комуникологија 226    190   187 
2000/01 Социјални рад 222    333   240 

2007/08 Социологија 109   120   101 

2007/08 Политикологија 214    284   307 

Рударски 
факултет 

2009/10 Рударство    139   148 117 

  Укупно студената: 16396 16789 17294 

 
Факултети  су  задржали  углавном  традиционалну,  прединтеграциону 

структуру.  У  својој  структури  они  имају  подорганизационе  јединице  као што  су 
студијски програми, катедре, институти, центри и службе. Најзначајнија јединица 
на нивоу факултета  је  катедра,  која  се  стара  о  развоју  научне  области  која  јој  је 
додијељена и извођењу наставе на предметима  сврстаним у ту област. Распоред 
предмета по катедрама одредио је Сенат, на основу приједлога наставно‐научних 
вијећа факултета. Руководиоца катедре, такође, именује Сенат. 

 

1.2. Примјена болоњског процеса  
 

Од  школске  2007/08.  године,  на  Универзитету  у  Бањој  Луци  почела  је 
примјена болоњског процеса у настави на свим студијским програмима, иако су са 
болоњском  реформом  поједини  факултети  кренули  и  раније.  Усвојен  је 
тростепени  систем  студија:  додипломски  (bachelor),  дипломски  (master)  и 
докторски студиј.  

Уведен је ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студента, 
али  и  принцип  годишњег  оптерећења  студента  до  60  ECTS  бодова.  Да  би  се 
олакшао  студиј  и  повећала  пролазност  студената,  у  наставним  плановима 
доминирају  једносеместрални  предмети,  а  испитивање  студената  се  обавља  по 
дијеловима, у облику колоквија, тестова, семестралних и домаћих радова, израде 
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пројектних задатака, итд. Прати се и вреднује и активност студента у току наставе 
и тако подстиче интерактивност наставног процеса.  

Сви студијски програми на Универзитету у Бањој Луци лиценцирали су први 
и други циклус студија, а 2009. године Електротехнички факултет лиценцирао је и 
трећи  циклус  студија  на  студијском  програму  Информационо‐комуникационе 
технологије.  На  факултетима  који  су  нешто  раније  почели  са  примјеном 
болоњских  принципа,  Електротехничком,  Пољопривредном,  Архитектонско‐
грађевинском и Филозофском факултету, већ смо добили прве дипломце. У току 
ове  школске  године  имаћемо  студенте  са  дипломом  првог  циклуса  на  свим 
студијским  програмима  Универзитета.  Након  тога  ће  на  свим  организационим 
јединицама започети организација и другог циклуса студија.  

 
 

1.3. Истраживање и научноистраживачки и умјетнички рад  
 
У  току  је  израда  Стратегије  развоја  Универзитета  која  ће  обухватити  и 

стратегију  развоја  научноистраживачког  рада.  Стратегија  треба  да  доведе  до 
обједињавања  и  систематског  приступа  истраживању,  као  и  побољшања  и 
унапређења научноистраживачког рада на Универзитету.  

 
Научноистраживачки рад се одвија у неколико праваца:  
 

 учешће у  међународним пројектима: FP7, TEMPUS, IPA и други,  
 извођење  пројеката  финансираних  од  стране  Министарства  науке  и 
технологије Републике Српске, 

 извођење пројеката за потребе предузећа, компанија и установа, 
 израда разних стратегија развоја и  инвестиционих елабората,  
 услуге експертиза, атестирања и анализа, 
 консултантске услуге. 
 
На  нивоу  Универзитета,  као  организациона  јединица  у  рангу  факултета 

постоји  само  један  институт  формиран  по  приједлогу  наставно‐научних  вијећа 
Пољопривредног, Шумарског и Природно‐математичког факултета. 

 
 
То је Институт за генетичке ресурсе, у оквиру којег се обављају динамичне 

активности на очувању биљних генетичких ресурса Републике Српске. Заједно са 
Републичком  банком  биљних  гена  и  Ботаничком  баштом  Универзитета  чини 
кохерентну  цјелину  која  може  да  одговори  актуелним  изазовима  попут  пада 
диверзитета  изазваног  глобалним  загријавањем  и  климатским  промјенама.  
Институт  учествује  у  Европском  кооперативном  програму  за  очување  биљних 
генетичких  ресурса  (ECPGR)  и  сарађује  са  Интегрисаним  системом  европских 
банака  гена  (AEGIS)  и  Европским  електронским  каталогом инвентара  о  биљним 
генетичким ресурсима (EURISCO). 

Неколико  година раније,  док  су факултети били правна лица, институти  су 
оснивани  на  факултетима.  И  данас  егзистирају  неки  институти  основани  у  том 
периоду, на сљедећим факултетима: 
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Архитектонско‐грађевински факултет:  
 Институт за архитектуру, грађевинарство и геодезију; 

 

Економски факултет:  
 Институт економских наука,  

 

Електротехнички факултет:  
 Истраживачко  развојни  институт  за  информационо‐комуникационе 
технологије,  

 Истраживачко развојни институт за електротенику; 
 

Медицински факултет: 
 Институт за здравствени менаџмент; 
 

Правни факултет: 
 Институт за правне и друштвене науке,  
 Институт за међународну пословну и правну сарадњу;  
 

Пољопривредни факултет:  
 Институт за анималну производњу,  
 Институт за агроекологију и земљиште,  
 Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру,  
 Истраживачко‐развојни  институт  ‐  институт  за  ратарство  и  повртарство 
Бања Лука,  

 Истраживачко‐развојни  институт  ‐  институт  за  економику  пољопривреде 
Бања Лука;  
 

Машински факултет: 
 Институт мехатронику,  
 Институт возила, моторе и материјале;  
 

Технолошки факултет  
 Институт за технолошка истраживања развој и пројектовање; 
 
Често се истраживање покреће са катедре, организационе јединице на нивоу 

факултета која покрива специфичну ужу научну област, или од стране наставника, 
индивидуално. Скоро сви наши наставници, самостално или у групама, конкуришу 
за  пројекте,  уговарају  инвестиционе  и  ревитализационе  елаборате,  изводе 
експертизе и слично ‐ односно на неки начин учествују у истраживању. Наиме, на 
Универзитету  постоји  широко  прихваћено  схватање  о  томе  да  универзитетски 
наставник  не  може  запустити  истраживање,  иначе  ће  довести  у  питање  свој 
научни  углед  и  компетенције.  И  више  од  тога,  код  нас  се  истински  академски 
углед  и  уважавање  не  може  ни  стећи  уколико  универзитетски  наставник  није 
афирмисан и као стручњак у средини којој припада. 

 
Институт у процесу оснивања: 
Филолошки  факултет,  Филозофски  факултет  и  Факултет  политичких 

наука  су покренули процедуру оснивања Института на нивоу Универзитета под 
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називом  „Институт  за  интердисциплинарне  друштвено‐хуманистичке  студије  – 
ИНДУС“;  

 
Сљедећи подаци помоћи ће приказу интензитета истраживачких активности 

на Универзитету.  
 
Износ  властитих  прихода.  У  2010.  години  из  буџета  Републике  Српске  

Универзитету  је  додијељен  износ  од  33.400.000,00  КМ,  а  средства  реализована 
кроз научноистраживачке пројекте и друге ван наставне активности износила су 
9.207.580,00 КМ, што представља скоро 1/3 буџетских средстава. То је износ који 
значајно олакшава функционисање Универзитета. 

 
Пројекти  Министарства  науке  и  технологије.  У  2008.  години 

Министарство  науке  и  технологије  Републике  Српске  дозначило  је  за 
истраживачке  пројекте  износ  од  1.932.000,00  КМ.  Послије  јавног  надметања 
Универзитету  су  одобрени  пројекти  у  укупној  вриједности  од  1.277.000,00  КМ, 
што  представља  66%  укупно  расположивог  износа.  То  значи  да  је  Универзитет 
освојио  двоструко  више  него  све  остале  истраживачке  институције  Републике 
заједно. Ова чињеница добро илуструје интензитет истраживачких активности на 
Универзитету.  У  2009.  години  износ  је  нешто  мањи  него  претходне  године 
(1.709.926,00)  док  је  у  2010.  години  износ  одвојен  за  истраживачке  пројекте  
значајно умањен, (1.078.500,00). У 2011. години средства су остала (1.095.000,00) 
готово на истом нивоу као претходне године. 

 
Учешће на међународним пројектима.  Универзитет  је  учествовао  и  даље 

учествује у великом броју међународних пројеката. У највећем дијелу у питању су 
TEMPUS пројекти који се односе на реформу високог образовања: реконструкцију 
организације универзитета, реформу наставних планова, увођење квалитета итд., 
али  има  и  научноистраживачких  пројеката,  углавном  у  оквиру  FP7  програма 
Европске уније. 

 
Од  1997.  до  2011.  године  Универзитет  је  учествовао  у  сљедећим 

међународним пројектима: 
 

А)  Заједнички (joint) TEMPUS пројекти: 
 
1. Conducting graduate surveys and  improving alumni  services  for enhanced strategic 

management and quality improvement – CONGRAD (517153‐TEMPUS‐1‐2011‐1‐DE‐
TEMPUS‐JPGR) 

2. Creation  of  third  cycle  studies  –  Doctoral  Programme  in  Renewable  Energy  and 
Environmental  Technology  (CREDO)  (510952‐TEMPUS‐1‐2010‐1‐SE‐TEMPUS‐JPCR) 
www.eucredo.info 

3. South  East  Europe  Project  for  the  Advancement  of  Language  Studies  (SEEPALS) 
(511116‐TEMPUS‐1‐2010‐1‐XM‐TEMPUS‐JPCR) www.seepals.net 

4. Western  Balkan  Rural  Extension  Network  through  Curriculum  Reform 
(WBREN)(158777‐TEMPUS‐1‐2009‐1‐UK‐TEMPUS‐JPCR) 
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5. WBC  Virtual  Manufacturing  Network  –  Fostering  an  Integration  of  the  Knowledge 

Triangle (WBC‐VMNET) (144684‐TEMPUS‐2008‐RS‐JPHES) 
6. Modernisation  and  Reconstruction  of  University  Management  and  Structure 

(MOREMS) (145008‐TEMPUS‐2008‐DE‐JPGR) 

7. SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences (144703‐TEMPUS‐2008‐BA‐JPCR) 
8. The  role  of  stakeholders  in  quality  assurance  procedures  at  BH  medical  faculties 

(41055‐2006) 
9. Joint Master for South‐East Europe in Economics and Management Science Program 

(41077‐2006) 
10. From Quality Assurance to Strategy Development (41078‐2006) 
11. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina (40012‐2005) 
12. New Bologna Oriented Doctoral Study Program in BA (40030‐2005) 
13. Building the European Food Science Education in B&H (40035‐2005) 
14. Qualitätssicherung von Studiengängen durch Akkreditierung (19015‐2004) 
15. MSc Programme for Sustainable Energy Engineering (19036‐2004) 
16. Integrated Learning in Medicine (19037‐2004) 
17. Strengthening Quality Assurance in Bosnia and Herzegovina (19074‐2004) 
18. Stratégie d’intégration européenne d’Universités Cards (18009‐2003) 
19. Introduction of ECTS at the BIH Universities (18041‐2003) 
20. European Management Project for BIH Universities (17004‐2002) 
21. Training  and  capacity  building  for  the  civil  service  and  public  administration 

personnel in Bosnia and Herzegovina (17022‐2002) 
22. Création Centre Transfert  Croate  en Biotechnique  et  Economie Appliquée  aux Pays 

SEE (16003‐2001) 
23. Improvement of Teaching Quality in South East Europe (16081‐2001) 
24. University Science Park – Organizational Framework (16090‐2001) 
25. Aufbau eines Netzwerkes für die Weiterenwicklung des Mittelstandsmanagements in 

BIH und YU (16098‐2001) 
26. Development of Student Mobility Programme in BIH (16104‐2001) 
27. Entwicklung von Lehrplänen und Veranstaltungen für das Informatikstudium (16110‐

2001) 
28. Managing a sustainable Student Union Network in Bosnia Herzegovina (15002‐2000) 
29. BiH – Archicur (15012‐2000) 
30. Institutional Development in the Field of Tourism & Culture (15030‐2000) 
31. Réseau balkanique SAA (Sciences Agronomiques, Agroalimentaires) (15046‐2000) 
32. Enseignement  de  la  Médecine  Physique  et  Réadaptation  en  Bosnie  Herzégovine 

(15053‐2000) 
33. SEE Regional Cooperation in Higher Education (15062‐2000) 
34. EU Institutions, Law, History and Human Rights (14061‐1999) 
35. Institute for Community Mental Health Studies (14127‐1999) 
36. Entwicklung von Lehrplänen für Mittelstandsmanagement (14150‐1999) 
37. The Role of University in the Wider Social Context in Societies  in Transition (RUTE) 

(14263‐1999) 
38. Umstrukturierung der Fakultät für Maschinenwessen (14340‐1999) 
39. Curriculum and Education in the Area of Soil Ecology (14377‐1999) 
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40. Study of Pharmacy Re‐established on European Level in the Bosnia and Herzegovina 
Universities (14390‐1999) 

41. Reorientation of Academic Education in Agriculture in BIH (13104‐1998) 
42. School of Medicine Library Development (13169‐1998) 
43. Langues  et  Cultures  Européennes  (anglais,  allemande,  espagnol,  français,  italien, 

russe) (13176‐1998) 
44. Economics and Business Management Curricula Development (13190‐1998) 
45. Human Rights Curriculum Development (13257‐1998) 
46. Development of New Study Profile in Food Technology (13299‐1998) 
47. Developing  Curricula  in  Transition,  Reconstruction  and  European  Studies  (12120‐

1997) 
48. Computer Aided Teaching in Electric Energy System (12368‐1997) 
 

Б)  TEMPUS пројекти из програма Структуралне мјере (Structural measures)  
 

1. Embedding Quality Assurance in Doctoral Education (EQADE) (516891‐TEMPUS‐1‐
2011‐1‐DE‐TEMPUS‐SMGR) 

2. Equal opportunities for students with special needs in higher education 
(EQOPP)(516939‐TEMPUS‐1‐2011‐1‐BA‐TEMPUS‐SMHES) 

3. Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality 
Assurance System (SHEQA) (511262‐TEMPUS‐1‐2010‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR) 
www.sheqabih.eu 

4. Center for Curricula Modernization and Lifelong Learning (CCMLL) (511354‐
TEMPUS‐1‐2010‐1‐ES‐TEMPUS‐SMHES) www.ccmlltempus.org/ 

5. Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan 
Countries (STREW) (511355‐TEMPUS‐1‐2010‐1‐RS‐TEMPUS‐SMHES) 

6. Development of Partnerships with SMEs in BA by Virtual Engineering Network 
(158623‐TEMPUS‐1‐2009‐1‐DE‐TEMPUS‐SMHES) (DePSME‐VEN) 
http://www.depsme‐venet.org 

7. EU standards for accreditation of study programs on BH Universities (158853‐
TEMPUS‐1‐2009‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR) (ESABIH) http://www.esabih.ba/ 

8. Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of 
National and Regional Planning (CUBRIK)(158999‐TEMPUS‐1‐2009‐1‐ES‐TEMPUS‐
SMGR http://www.cubrik.eu/ 

9. Introducing European credit transfer system on Medical faculties in BH (C010A06‐
2006) 

10. Structural Preparation of BIH Universities for Academic European Integration 
through modular structures (C017A06‐2006) 

11. Quality Management Procedure for Promoting University‐Enterprise Cooperation 
(C024A06‐2006) 

12. IT‐Qualifikationsrahmen für den Hochschulraum in Bosnien‐Herzegowina 
(C010B06‐2006) 

13. EU oriented self‐evaluation report procedures for BIH Universities (C014B06‐2006) 
14. Re‐forming Architectural Education in the CARDS Countries (C019A04‐2004) 
15. Formation équipes nationales promotrices de Bologne en pays CARDS (C001Z04‐

2004) 
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В) Заједнички пројект(и) Европске комисије и Савјета Европе: 
 
1. Modernising  the Management and Governance of Universities  in BiH (SHE  I), 2003‐

2005.  
2. Strengthening Higher Education in BiH, (SHE II), 2006‐2008. 
3. Strengthening Higher Education in BiH, (SHE III), 2009‐2011. 

 
Г) Пројекти из предприступних фондова Европске Уније (IPA): 

 
1. Подршка реформи високог образовања у Босни и Херцеговини, 2010‐2011.  

 
Ђ) Пројекти из седмог оквирног програма Европске Уније (FP7): 

 
На пројекте из FP програма, углавном, конкуришу појединачни факултети са 

конкретним  приједлозима  научних  истраживања.  Нажалост,  ријетко  кад  се  на 
пројекту удружује више факултета.   До сада смо имали само  један такав случај – 
заједнички наступ 2 факултета на FP7 пројекту.  

 
Наводимо списак FP6 и FP7 пројеката на којима je Универзитет у Бањој Луци 

до сада учествовао или учествује.   
 
 
Пољопривредни факултет је учествовао на 2 већ изведена, тј. завршена FP6 

пројекта:  
 

SARIB 
Управљање  одрживим  кориштењем  и  заштита  ресурса  слива 
ријеке  Саве  (Sava  River  Basin  Sustainable  Use  Management  and 
Protection of Resources). 

RECOAL 
Реинтеграција  депонија  угљеног  пепела  и  ублажавање 
загађења у регији Западног Балкана.  (Reintegration of Coal ASH 
Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area). 

 
 
и учествује у једном текућем FP7 пројекту: 
 

FOCUS 
Наука о потрошачима хране на Балкану (Food Consumer Science 
in the Balkans). 

 
 
Машински факултет је учествовао на изведеном FP6 пројекту: 
 

FLEXHEAT 
Флексибилни  горионици  са  предмијешањем  за  јефтине  кућне 
системе  гријања  (Flexible  Premixed  Burners  for  Low‐Cost 
Domestic Heating System). 

 
а Технолошки факултет на FP6 пројекту који је још у току: 
 

BAFN  Балканска мрежа агро хране (Balkan Agro Food Network). 



Универзитет у Бањој Луци:  Извјештај о самоевалуацији за 2010/11. школску годину 
 
 

18/98 
 

 
Електротехнички факултет је укључен у 2 FP6 пројекта који се надовезују, 

под истим називом: 
 

SEEGRID 
SEE‐GRID‐2 

Развој  е‐инфраструктуре  Југоисточне  Европе  на  бази  'grid' 
рачунарства  (South  Eastern  European  GRid‐enabled 
eInfrastructure Development). 

 
а заједно са Природно‐математичким факултетом на FP7 пројекту:  
 

SEE‐GRID‐SCI 
Развој е‐инфраструктуре за науку регије Југоисточне Европе на 
бази  'grid'  рачунарства  (SEE‐GRID  eInfrastructure  for  regional 
eScience). 

 
Универзитет у Бањој луци, заједно са Универзитетом у Сарајеву  учествује у 

новом FP7 пројекту (тематска област PEOPLE) којег води Министарство цивилних 
послова БиХ:  

 

BAMONET 
Развој  мреже  центара  мобилности  у  Босни  и  Херцеговини 
(EURAXESS), 2010 ‐ 2012 

 
E) Пројекти из HERD програма : 
 
 

NORBAS 

Пројекат има  за  сврху изградњу платформе  за  сарадњу и 
развој  високошколских  установа  у  Босни  и  Србији  (БАС)  са 
Норвешком (НОР) у домену истраживачког рада, образовања и 
сарадње са предузећима у сектору инфромационих технологија, 
телекомуникација  и  обраде  дигиталног  сигнала,  и  тиме 
 унаприједи улогу Универзитета у погледу економског раста и 
развоја друштва у обе земље. 

 

BANOROB 

Пројекат би требао да установи образовање студената на 
Универзитету у Бањој Луци базирано на новим технологијама 
из  области  аутоматике  и  роботике.  Знање  са  Норвешких 
Универзитета  и  Института  би  требало  пренијети  на 
Универзитет у Бањој Луци..У пројекту је предвиђена и размјена 
студената  и  слање  студената  другог  циклуса  на  4  мјесеца  у  
Норвешку.  Студенти  би  радили  на  циљаним  пројектима  на 
Институтима и факултетима у Норвешкој и стицали неопходна,  
прије свега практична знања. 

 

Побољшање  минералног  садржаја  у  храни  и  храни  за  животиње  у  циљу 
одржавања здравља људи и животиња у балканским земљама 

 

Главни    циљ  пројекта  је  изградња    компетентности 
академског  особља  и  студената  са  универзитета  на  подручју 
западног Балкана  у области унапређења  минералног садржаја 
у  храни  и  храни  за  животиње,  а  да  би  се  обезбиједило  боље 
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здравље  људи  и  животиња.    Сарадња  се  одвија  између  УМБ 
универзитета  из  Норвешке  (Norwegian  University  of  Life 
Sciences)  и    Националног  ветеринарског  института  из 
Норвешке  –НВИ  (National  Veterinary  Institute),  те  партнера  са 
подручја  западног  Балкана.Тежиште  сарадње  је  усмјерено  на 
обуке студената  (мастер и докторских), те обука академског и 
техничког  особља  на  универзитетима.  Такође,  овај  пројекат 
има истраживачку компоненту. 

 

Управљање травњацима са постизање високих приноса и квалитета кабасте 
сточне хране на подручју западног Балкана 

 

Главни  циљ  пројекта  је  изградња  капацитета  и 
компетенција  академског особља и  студената  са универзитета 
са подручја западног Балкана о иновацијама и побољшањима у 
области управљања травњацима, а како би се постигли високи 
приноси и добар квалитет хране за животиње. Овај пројекат је 
базиран  на  истраживањима  и  практичним  тренинзима. 
Партнери  у  овом  пројекту  су  УМБ  универзитет  из  Норвешке 
(Norwegian  University  of  Life  Sciences),  BIOFORSK  институт  и 
универзитети са подручја западног Балкана. 

 
 
За развој и напредак локалне заједнице и друштва у цјелини, најзначајнију 

компоненту  научноистраживачког  рада  чине  стручни  и  научни  пројекти  са 
привредним  организацијама,  државном  и  локалном  управом,  али  је  таквих 
пројеката,  сем  неких  атестација,  анализа,  курсева  и  семинара,  због  разрушене  и 
опустошене привреде, јако мало. 

 
Са  информацијама  са  којима  располажемо,  већи  број  наших  наставника  и 

сарадника је укључен у конзорције за извођење FP7 пројеката који су у процедури 
аплицирања, оцјењивања и одобравања.  

 
 

1.4. Везе са окружењем, привредом и социјалним партнерима 
 
Универзитет  је  заинтересован  за  напредак  локалне  заједнице  и  цијелог 

друштва  и  зато  тој  заједици  нуди  своје  интелектуалне  потенцијале,  њеним 
предузећима,  установама  и  институцијама.  Циљ  нам  је  да  тијесно  сарађујемо  са 
свим службама од јавног интереса, Привредном комором, Заводом за статистику, 
Заводом за запошљавање, али и осталим институцијама.  

 Према Влади, односно њеним министарствима и тијелима Универзитет има 
партнерски и проактиван однос, јер је изградња савременог универзитета који ће 
убрзати  развој  привреде  и  друштва  и  тако  испунити  своје  друштвене  задатке 
заједнички циљ.  

Поред наставе, на Универзитету су развијене запажене академске и културне 
активности. Сваки факултет  је успоставио извјестан облик  јавног представљања. 
Неки  факултети  организују  годишње  или  двогодишње  научне  скупове,  неки 
публикују билтене научних радова, научне часописе и слично.  
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Научно‐стручни  скупови  и  друге  стручне  манифестације  које  су  на 
Универзитету одржане у 2011. години приказане су у поглављу 7.3. 

Поред  одржавања  наведених  скупова,  многи  наставници  наших  факултета 
учествовали  су  са  својим радовима на великом броју научно‐стручних и научно‐
умјетничких  скупова  у  земљи  и  иностранству.  Посебно  овдје  треба  истаћи 
Академију  умјетности,  чији  су  наставници  и  сарадници,  као  и  студенти  у  2011. 
години  учествовали  на  великом  броју  концерата,  изложби,  представа  и  других 
манифестација. 

Министарство науке и  технологије  покренуло  је  иницијативу  да  се  изврши 
категоризација  научно‐стручних  часописа  који  се  издају  у  Републици  Српској. 
Поједини  часописи  са  нашег  Универзитета  су  високо  рангирани  на  формираној 
листи Министарства.  

Преглед научно‐стручних часописа који  се издају на   Универзитету у Бањој 
Луци дат је у поглављу 7.3 

Поред  научно‐стручних  часописа  и  зборника  радова,  наставници  и 
сарадници  су  имали  запажена  уџбеничка  издања  са  којима  су  учествовали  на 
Сајму  књига  у  Београду,  и  на  Сајму  образовања  у  Бањој  Луци  (  2010.  Године 
примили прву награду за издавачку дјелатност).  

Студенти  нашег  Универзитета,  такође,  имају  запажене  академске 
активности.  Они  су  покренули  и  одржавају  годишњи  међународни  научни  скуп 
под називом „Студенти у сусрет науци“. Ове је године наведени скуп организован 
трећи  пут,  а  одвијао  се  у  периоду  24‐26.  новембра.  Присуствовали  су 
представници  студената  свих  босанскохерцеговачких  универзитета  и 
универзитета из окружења. 

На Универзитету су присутне и веома динамичне активности представљања 
на  међународном  плану  у  виду  успостављања  сарадње  са  универзитетима, 
удружењима  и  другим  институцијама  из  земаља  бивше  Југославије  и  земаља 
Европске  уније.  Универзитет  је  у  2010.  и  2011.  години  потписао  значајан  број 
протокола и уговора о сарадњи, писама добрих намјера и сличних споразума. Те и 
друге активности на плану међународне сарадње биће наведене у поглављу 11. 
 

 
1.5. Финансирање  

 
Универзитет  у  Бањој  Луци  се,  као  јавни  универзитет,  у  највећој  мјери 

финансира  из  буџета  Републике,  а  једним  дијелом  из  властитих  прихода  
остварених  наплатом  школарине  и  уписнине,  те  кроз  научноистраживачке 
пројекте,  стручне  услуге  окружењу  и  друге  услуге  (закуп  простора, 
скриптарнице...).  

Из  буџета  Републике  у  потпуности  се  подмирују  плате  запослених,  а 
дјелимично  уговори  о  aнгажовању  наставника  и  сарадника,  материјални 
трошкови и трошкови услуга.  

Однос  Универзитета  према  Влади  и  њеним  тијелима  је  проактиван  и 
кооперантски,  у  смислу  да  Универзитет  исказује  своје  потребе,  предлаже  нацрт 
буџета,  висину  школарине,  број  за  упис  студената,  тематске  истраживачке 
области  које  финансира  Влада  итд.  И  однос  према  привредним  субјектима  и 
институцијама је, такође, проактиван јер се од локалних предузећа и институција 
не може  очекивати да,  у  скорије  вријеме,  сами изађу  са  захтјевима да  се  за њих 
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покрену  нека  истраживања.  Износ  који  се  Универзитету  додјељује  из  буџета 
Републике након интегрисања у сталном је порасту,  али због законских промјена 
у фискалном систему значајно су повећане стопе пореза и доприноса   приликом 
исплате  плата и накнада запосленим.   

Буџет се планира од стране службеника Одјељења за финансије и логистику, 
на  основу  плана  рада  Универзитета  за  наредну  годину  и  на  основу  претходних 
искустава  по  организационим  јединицама  (факултетима).  Планиране  потребе 
Универзитет  доставља  Министарству  и  на  основу  њих  се  планира  буџет 
Републике,  у којем се Универзитету одобрава одговарајући износ. Одобрени износ 
често се коригује ребалансом буџета, са циљем прилагођавања потребама и стању 
буџета. На  примјер,  за  2010.  годину Универзитет  је исказао  потребе из  буџета  у 
износу  од  39.266.142,00  КМ,  а    одобрено  је  33.400.000,00  КМ.  Због  познате 
економске  кризе  буџет  се  није  попуњавао  планираном  динамиком,  па  је 
реализација одобреног износа била веома отежана. И поред тога, одобрени износ 
је реализован у пуном планираном износу од 33.400.000,00 КМ. Поред прихода из 
буџета  у  2010.  години  остварени  су  властити  приходи  од  истраживачких 
пројеката,  стручних  услуга,  школарина  и  других  активности  у  износу  од  10 
милиона  КМ,  што  представља  нешто  испод  30%  од  средстава  дозначених  из 
буџета.  

За финансирање  рада  Универзитета  у  2011.  години,  у  буџету  су  планирана 
средства  од 37.112.810,00 КМ, што  је  за  око 11% више него прошле  године. Али 
чињеница  да  су  пореске  обавезе  на  лична  примања  почетком  текуће  године 
порасле за 8.2 % и да ће трошкови расти и због тога што све већи број студијских 
програма улази у други циклус студија указује на то да одобрени износ неће бити 
довољан  за  несметан  рад Универзитета.  Буџетом Републике  Српске  одобрена  су 
средства  у  износу  од  30.227.810КМ,  која  су  кроз  Ребаланс  буџета  у  новембру 
мјесецу повећана на 34.445.000КМ. Значајан  извор финансирања Универзитета у 
2011.години су средства школарине у износу од 2.586.260КМ, чиме је дјелимично 
умањен  недостатак  планираних  средстава  за  ефикасан  рад.  Колизија  Закона  о 
високом  образовању  (ЗВО)  и  Закона  о  извршењу  буџета  у  погледу  располагања 
приходима  од  школарине  студената  је  у  овој  години  отклоњена  и  ови  приходи 
представљају  властите  приходе  високошколске  установе  и  организационе 
јединице  која  их  је  остварила.  Међутим,  употреба  ових  средстава  је,  у  највећој 
мјери,  унапријед  одређена,  јер  се  њима  финансирају  исплате  уговора  о 
ангажовању гостујућих наставника и сарадника, режијски трошкови и трошкови 
материјала  за  извођење  наставе  на  првом  циклусу.  Буџетом  Републике  Српске 
наведене врсте трошкова се дјелимично суфинансирају, иако смо мишљења да и 
ове трошкове буџет треба финансирати у пуном износу 

 
За финансирање рада Универзитета у 2012. години   планирани  су приходи у 

износу  од  47.605.200,00  КМ.  Буџетом  Републике  Српске  одобрена  су  средства  у 
износу од 34.105.000 КМ, што је у границама одобрених средстава кроз Ребаланс  
за  2011.  годину.  Значајан    извор  финансирања  Универзитета  у  2012.  години  ће 
бити  остварење  властитих  прихода  у  износу  од  13.500.000  КМ,  од  чега  су 
најзначајнија  средства  школарине  и  уписнине    у  износу  од  6.323.000  КМ. 
Повећање  властитих  прихода  у  односу  на  2011.  годину  је  резултат  уписа 
студената  на  II  циклусу  школовања  на  већини  студијских  програма  у  овој 
школској  години.  Поред  наведених  прихода  значајно  остварење  властитих 
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прихода се очекује од реализације научно истраживачких и умјетничких пројеката 
и грантова  у вриједности од 3.652.000КМ. 

 
Ректор је одговоран за финансијско пословање Универзитета, а финансијску 

ревизију  проводи  Главна  служба  за  ревизију  Републике  Српске,  као  и  буџетска 
инспекција Министарства финансија Републике Српске. 

Зато  је  неопходно  наставити  са  започетим  процесима  рационализације 
пословања,  повећања  обима  сопствених  прихода  и  изналажења  других  извора 
финансирања  (међународни  пројекти,  консултантске  услуге,  научно  – 
истраживачки  пројекти,  закупнине,  покретање  нових    услуга  на  којима  се  може 
стећи приход итд.). 

Средства  из  буџета  Републике  се  додјељују  у  дванаест  мјесечних  рата  из 
којих  се измирују мјесечне плате  запослених,  те материјални трошкови и услуге 
направљене  у  том  мјесецу.    Руководство  Универзитета  нема  нарочитих 
могућности  за  управљање  тим  средствима.  Постоји,  ипак,  један  износ  са  којим 
руководство  потпуно  располаже.  То  је  дио  средстава  остварених  кроз 
истраживачке  пројекте  и  стручне  услуге  окружењу.  Тај  је  дио  утврђен 
Правилником о стицању, расподјели и кориштењу властитих прихода и у већини 
случајева износи 7,5% од укупне вриједности уговора. 

 У  идућој  2012.  години,  по  том  основу  очекује  се    око  3.652.000  КМ,  и  та 
средства  универзитетско  руководство  може  користити,  у  пуном  износу,  за 
имплементацију  нових  иницијатива.  Али,  бројни  су  случајеви  кад  руководство 
ослобађа  факултете  тог  издвајања,  између  осталог  када  је  пројекат  усмјерен  на 
набавку опреме.  

Сљедећа  табела  садржи  преглед  кретања  буџетских  и  сопствених  прихода 
Универзитета у неколико посљедњих година. 

  
  2009. 2010. 2011. 2012.

Потребе исказане од 
стране Универзитета 

35.611.312 39.266.142 37.112.810  47.605.200

Одобрени буџет  32.312.132 33.400.000 30.227.810  34.105.000
Ребаланс буџета  34.896.000 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 34.445.000 
Сопствени приходи  7.304.115 9.207.580 12.366.315 *  13.500.000 **

* Од тог износа школарине представљају 2.586.260 КМ 
** Планирани износ, од чега од школарина 6.323.000 КМ 
 
 

1.6. Статистички подаци  
 
      

Број факултета:        16 Број студијских одсјека:  
 I ciklus II ciklus III ciklus 

Број студијских  
Програма: 54 26 1 

СТУДЕНТИ И ДИПЛОМЦИ 
Број студената 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Број редовних студената I циклуса:      14533    15556   16360     15701       16583
Број ванредних студената I циклуса:         819  677         589        695   206 
Број студената „на даљину“ I циклуса: 0    0    0    0      0 
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Укупан број студената I циклуса: *     15352     16233*     16949*     16396*     16789* 
Број студената II  циклуса: ** 325  241      422** 447**     1510** 
Број студената  III циклуса
(доктораната):  *** 

  24    30    37      17***       80***

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА:     15701      16504      17408     16 860        18379  
Број дипломаца I циклуса       1272        1413        1687       1349 1985 
Магистрирало    72     91     88   86     72 
Докторирало    28     32     33    40     43 

 
Број избора у наставничка 
и сарадничка звања:  
**** 

    2006    2007    2008    2009   2010   2011 

Редовни професор 10 9 4 7 16 14
Ванредни професор 21 16 16 22 16 24
Доцент 29 21 26 34 52 39
Виши асистент 33 36 31 41 49 65
Лектор  1 1
Асистент 33 25 27 45 42 16
Укупан број избора: 80 126 107 104 149 159

Број избора у наставничка 
и сарадничка звања:  
**** 

    2006    2007    2008    2009    2010   2011 

Редовни професор 10 9 4 7 16 14
Ванредни професор 21 16 16 22 16 24
Доцент 29 21 26 34 52 39
Виши асистент 33 36 31 41 49 65
Професор високе школе   
Лектор  1 1
Асистент 33 25 27 45 42 16
Предавач високе школе       
Укупан број избора: 

80 126 107 104 149 159
 

Број академског особља ред. проф. ванр. проф.    доцент виши асс.     лектор       асс. 

Запослени      84       90     158     211       8    158 
Спољни сарадници:    136       75       76      54       1      28 

РЕСУРСИ И ИНФРАСТРУКТУРА 
Укупна површина корисног простора [m2]            44375 
Површина учионичког простора [m2] 9330 
Површина библиотечког простора [m2] 1194 
Површина лабораторијског простора [m2] 4585 
Површина простора за студентски стандард (смјештај, 

исхрана, рекреација) [m2] 
1413 

Број амфитеатара и/или великих предаваоница 9 
Број учионица 136 
Број сједећих мјеста за наставу за студенте 8540 
Број рачунарских учионица 18 
Број рачунара у рачунарским учионицама 350 
Укупан број рачунара 1536 
Број лабораторија 61 
Укупан број библиотеka 14 
Укупна број књига у библиотекама 194 537 
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Број особа запослених у библиотеци 30 
Укупан број административног особља 509 
Укупан број особља у студентским службама 47 

      
 
*)  I циклус + бивши дипломски студиј 

**)  II циклус + бивши постдипломски студиј 
***) III циклус + докторанти 
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2.   ПРОВОЂЕЊЕ  САМОЕВАЛУАЦИЈЕ 
 
 

2.1. Састав тима за самоевалуацију  
 

За  провођење  овогодишње  евалуације  није  формално  именована  радна 
група. Као по неком подразумијеваном правилу, активности су координиране од 
стране  проректора  за  наставу  и  координатора  за  осигурање  квалитета 
Универзитета, али су свој допринос дали руководиоци и сарадници свих одјељења 
ректората и  координатори за осигурање квалитета по факултетима.  

 
 
2.2. Поступак самоевалуације  
 

Приликом израде самоевалуационог извјештаја, радна група је сарађивала са 
свим организационим јединицама и стручним службама Универзитета, а нарочито 
са  координаторима  за  осигурање  квалитета.  Поред  сарадње  на  прикупљању  
података  који  се  траже  у  извјештају,  представници  факултета  дали  су  свој 
допринос  и  у  погледу  садржаја  самоевалуационог  извјештаја,  процедуре  за 
провђење  различитих  анализа  и  кориштења  разултата  за  унапређење  стања. 
Приоритетни  циљ  је  био  да  се,  након  што  су  донесени  Критеријуми  за 
акредитацију  високошколских  установа,  у  Републици Српској,  евалуација  изведе 
по тим критеријумима како би се установили и отклонили евентуални недостаци 
прије израде коначног самоевалуационог извјештаја за потребе акредитације. 

Критеријуми  су  разрађени  по  свим  елементима  Стандарда  и  смјерница  за 
осигурање квалитета  у  високом образовању  у Босни и  Херцеговини и  прописују 
евалуацију  1)  развоја  и  стратегије  2)  управљања,  политике  и  процедура  за 
осигурање квалитета, 3) процедуре за осигурање квалитета студијских програма, 
4) процедуре за оцјењивање студената, 5) људских ресурса, 6) физичких ресурса,  
7) информационог система, 8) јавног представљања и 9) међународне сарадње.  

У  извјештају  је  изнесено    чињенично  стање  о  организацији  и  управљању, 
статистика о  студентима,  особљу и физичким ресурсима,  преглед легислативе и 
стратешких  докумената  који  се  захтијевају.  За  политике  и  процедуре  које  нису 
формално  прописане  описана  је  пракса  и  изложене  планиране  активности  и 
опредјељења.  
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3. РАЗВОЈ И СТРАТЕГИЈА УНИВЕРЗИТЕТА 
 
3.1. Поступак израде и усвајања стратегије 

 
Начин  доношења  стратегије  дефинисан  је  у  „Пословнику  квалитета 

Универзитета у Бањој Луци“, поглавље  3.1, страна 9.  
Израду  стратегије  покреће  ректор  припремањем  приједлога  или 

именовањем  радне  групе  да  припреми  исти.  Приједлог  стратегије  се  подвргава 
широкој интерној расправи која поред академског особља укључује представнике 
из реда административног особља и студената. О неким питањима развоја узима 
се  у  обзир  и  мишљење  изван  Универзитета,  од  релевантних  друштвених 
институција, послодаваца, других универзитета у земљи и свијету, представника 
бивших студената итд. Стратегију формално усваја Сенат, након чега је доступна 
јавности. 

Организационе  јединице  разрађују  своје  стратегије  (програме)  развоја, 
усклађене са стратегијом Универзитета. На основу стратегије факултети израђују 
своје  годишње  акционе  планове  који  се  обједињују  у  годишњи  план  рада 
Универзитета. 

 
Када  је  у питању стратешко планирање и управљање досадашња пракса на 

Универзитету  подразумијевала  је  израду  годишњих  програма  рада  који  су 
обухватали све активности и елементе пословања. Ради увида у облик и садржај 
једног  таквог  годишњег  плана  у  прилогу  је  дат  програм  рада  Универзитета  за 
2012. годину. 

 
Иако јединствена стратегија није још донесена, за поједине секторе утврђени 

су  стратешки правци развоја,    То  је  случај  са  сектором међународне  сарадње,  за 
који  је Сенат Универзитета, на сједници од 23.09.2010.  године, усвојио документ 
под називом „Стратешки правци развоја међународне сарадње“ који се налази на 
сајту Универзитета: 

 

www.unibl.org  Сарадња Међународна сарадња. 
 
Међутим, стратегија у смислу формалног документа о стратешким правцима 

развоја  није  до  сада  доношена  иако  је  у  више  наврата  о  стратешким  правцима 
Универзитета  расправљано.  План  развоја  Универзитета  у  Бањој  Луци  за  период 
2008  –  2010.  године  садржи  многе  елементе  стратешке  природе,  попут  мисије, 
визије,  главних  вриједности  и  циљева,  али  није  званично  усвојен  под  називом 
Стратегија  Универзитета.  Тај  задатак  је  управо  у  току.  Припремљен  је  нацрт 
стратегије,  о  којем  ће  се  у  току  2012.  године  упутити  на  разматрање  широм 
цијелог Универзитета, тако да дође до сваког појединца, како из реда наставног, 
тако и из реда административног особља и студената. Примједбе и приједлози ће 
се  резимирати  на  наставно‐научним  вијећима  факултета,  на  сједницама 
административног  особља  и  студентским  тијелима  и  доставити  централној 
служби Универзитета (Ректорату). Паралелно, мишљења и приједлози о садржају 
стратегије  затражиће  се  и  изван  Универзитета,  од  Министарство  просвјете  и 
културе и других министарстава, Завода за запошљавање, Републичког завода за 
статистику,  Привредне  коморе,    института,  руководиоца  и  власника  неких 
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предузећа, представника бивших студената итд.   Утемељени приједлози ће ући у 
садржај  стратегије,  чији  ће  коначан  текст  бити  званично  усвојен  на  једној  од 
сједница Сената у току 2012. године.  

 
У  циљу  осигурања  потпуно  отворене  процедуре  и  укључивања  што  већег 

броја особа у израду стратегије, на сајту Универзитета на страни: 
 

 www.unibl.org  О Универзитету   Стратегија развоја 
 
биће  изложен  радни  материјал  и  остале  информације  о  проведеним,  текућим  и 
планираним активностима на развоју стратегије Универзитета.  

 

3.2. Mисија,  визија,  стратешки  планови,  релевантни  планови  и 
активности 
 
Универзитет у Бањој Луци је посљедњу ревизију своје мисије, визије, норми и 

вриједности изнио у Програму рада за период 2008 – 2010. године. Ту су наведене 
сљедеће изјаве:  

 

А) МИСИЈА 
Универзитет  у  Бањој  Луци  је  државни  универзитет,  чија  је  улога  да  јача 

високо  образовање  и  културне  дјелатности  према  потребама  становништва 
Републике Српске. Својим радом он доприноси развоју знања, тако што резултате 
властитих  и  свјетских  истраживања  преноси  на  студенте  и  праксу.  Он  има 
значајну улогу у развоју културе и економије у држави. 

 

B) ВИЗИЈА 
Универзитет  у  Бањој  Луци  је  водећа  институција  високог  образовања  у 

држави.  Он  обезбјеђује  квалитетну  наставу  и  обезбјеђује  ефикасне  услове  за 
студирање оптималног броја студената, квалитетна примијењена истраживања и 
сервис  за  привреду  и  институције.  Универзитет  ће  се  усредсредити  на 
међународно  признање  квалитета  кроз  спољну  евалуацију  и  акредитацију  свих 
својих активности. 

 

C) ГЛАВНЕ ВРИЈЕДНОСТИ 
 
Насљеђе. Рад Универзитета се наслања на насљеђе и културу средине у којој 

функционише,  али  уз  пуно  поштовање  различитости  у  културним  и 
цивилизацијским посебностима свих студената. 

 
Етика.  Наставници,  администрација  и  студенти  Универзитета  поштују 

високе  етичке  стандарде:  отвореност,  достојанство,  поштење,  правичност, 
толеранцију и одговорност у академској, моралној и друштвеној области. 

 
Вођство.  Универзитет  се  истиче  у  области  иновација  и  високог  квалитета 

рада. Примјером утиче на понашање других институција у образовању и држави. 
Универзитет  подржава  одлучност,  јединство  и  колегијалност  у  академском 
друштву. 
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Комуникације.  На  Универзитету  се  цијени  сарадња,  а  све  везе  унутар 
Универзитета и према заједници морају бити отворене и прихватљиве за све. 

 
Иновације.  Универзитет  подржава  све  иницијативе  које  се  кроз  развој 

људских  потенцијала  и  нових  метода  истраживања  користе  у  пракси.  Свака 
креативност  која  побољшава  услове  рада  и  подиже  стандард  студената  и 
професора биће награђивана.  

Квалитет. Универзитет  јача знања која  су потребна држави,  а истовремено 
примјењује  различите  принципе  (self‐evaluation,  benchmarking  и  слично)  за 
побољшање квалитета свога рада.  

 

Учење. На Универзитету се комбинују истраживања са студијем на тај начин 
што се акценат ставља на учење, истраживање и рјешавање конкретних проблема 
из праксе. 

 

Интердисциплинарност.  Наставни  планови  су  развијени  тако  да  прелазе 
границе  традиционалних  дисциплина  и  гдје  је  год  могуће  прилагођени  су 
интердисциплинарном раду. 

 
Одговорност.  Универзитет  у  Бањој  Луци  је  одговоран  за  развој  друштва  и 

државе  преко  трансфера  технологија,  наставка  образовног  процеса,  развоја 
примијењених  истраживања  и  пружање  сервиса  државним  институцијама  и 
привреди,  развоја  спорта  и  културе,  економије  итд.  Поред  тога,  Универзитет  ће 
развијати  своју  улогу  на  регионалном  и  глобалном  плану.  Универзитет  развија 
одговорност  дипломираних  студената  за  лојалност  Универзитету  и  помоћ  у 
финансијском и функционалном смислу. 

 

Међународни  углед.  Међународни  углед  ће  се  стицати  побољшањем 
стандарда  студената,  професора и  административног особља, преко  заједничких 
истраживања,  међународних  пројеката,  повећањем  мобилности  студената  и 
професора,  оснивањем нових  и  успостављањем  студијских  програма  на  страним 
језицима,  учешћем  у  раду  глобалних  удружења,  учешћем  на  регионалним, 
европским и свјетским, конференцијама. 

 

D) ЦИЉЕВИ 
Да  би  остварили  постављену  мисију,  на  Универзитету  у  Бањој  Луци  смо 

дефинисали главне циљеве и задатке за остварење исте. 
 

D.1)  Остати  најбољи  центар  за  образовање  у  Републици  Српској  и  постати 
један од најбољих универзитета на просторима југоисточне Европе. 
На  основу  постављене  мисије  и  на  основу  властитих  способности, 
Универзитет  представља  институцију  важну  држави,  тако  што  обезбјеђује 
испуњење  два  сљедећа  захтјева:  добро  образован  народ  и  чување 
националне  културе.  Универзитет  има  капацитете  да  учествује  у 
дефинисању визије развоја друштва, државе и самоодрживе економије. 
 

Задаци: 
 Разумијевање и развој насљеђа и националне културе, 
 Постати центар највишег академског нивоа, 
 Ефикасно доприносити развоју државе и привреде, 



Универзитет у Бањој Луци:  Извјештај о самоевалуацији за 2010/11. школску годину 
 
 

29/98 
 

 Предводити позитивне промјене у друштву. 
 

D.2)  Постати центар интересовања студената.  
Универзитет ће се ангажовати на привлачењу и задржавању добрих студената. 
Сви  запослени  на  Универзитету  ће  се  ангажовати  на  пружању  помоћи 
студентима за учење и развој, тако да ће се створити услови да студенти могу 
реализовати  своје  обавезе  и  социјалне  задатке.  Приликом  учења  и  рада 
студената користиће се различите интерактивне и личне технике учења. 
Задаци: 
 Развој  плана  уписа  како  би  се  обезбиједио  пријем  и  задржавање 
најквалитетнијих  студената,  фаворизујући  квалитет  у  односу  на  број 
кандидата, 

 Код  студената  јачати  осјећај  патриотизма  и  лојалност  Универзитету  и 
друштву, 

 Ширити  информације  о  наставним  плановима  и  програмима,  као  и  о 
ваннаставним активностима, 

 Помоћ студентима да досегну највише академске стандарде, 
 Оријентација  и  охрабрење  кандидата  да  уписују  дисциплине  са  којима 
најлакше могу наћи запослење на тржишту рада, 

 Развијати студентско савјетовалиште, 
 Побољшати квалитет система уписа на Универзитет, 
 Јачати добру сарадњу између студената, наставника и ваннаставног особља, 
 Развити  програм  за  идентификацију  студената  са  лошим  резултатима  и 
пружити  им  неопходну  академску  помоћ.    Откривати  њихове  праве 
склоности и усмјеравати их у одговарајућем правцу, 

 Обезбјеђивати стипендије, 
 Одржавати висок стандард у настави, 
 Обезбиједити учешће студената у одлучивању. 
 Повећати  мобилност  студената  са  другим  високошколским  установама  у 
иностранству. 

 
D.3)  Дорадити  наставне  планове  и  програме  у  складу  са  Болоњском 

декларацијом и европским стандардима 
Универзитет  подстиче  образовне  програме  који  ће  задовољити  државне 
потребе  и  имати  изузетне  резултате.  Универзитет  ће  периодично 
дограђивати,  објављивати  и  критички  оцјењивати  своје  програме. 
Ангажоваће  се  еминентни  експерти  да  прегледају  и  оцијене  наставне 
планове  и  програме  и  тако  утврде  да  ли  су  прилагођени  стандардима  који 
омогућавају  да  свршени  студенти  успјешно  задовоље  захтјеве  привреде, 
владе и приватног сектора.   

 

Задаци:  
 Стално нудити јасне програме за различите дисциплине и прилагођавати их 
потребама 21. вијека, 

 Јачати селекцију кроз развој програма који одговарају потребама државе и 
који могу понудити јасну слику квалитета, 

 Обезбиједити  да  планови  и  садржај  наставних  програма  задовоље 
међународне стандарде, 
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 Стално побољшавати наставне планове увођењем нових метода рада, 
 Побољшати  академски  квалитет  укључивањем  нових  информационих 
технологија у процес учења, 

 Обезбиједити потребан број наставног особља, 
 Развијати институционалне механизме  за повремену критичку оцјену  свих 
образовних програма, 

 Уводити интердисциплинарне студије, 
 Обезбиједити приступ релевантним базама података, 
 Јачати међународне студијске програме укључујући и учење у иностранству.  
 Обезбиједити  висок  степен  препознавања  периода  студија  проведених  на 
високошколској установи у иностранству. 

 

D.4)  Запошљавати, мотивисати и награђивати најбоље особље 
Универзитет ће подстицати и награђивати наставно особље које најбоље изводи 
програм наставе, учења и помоћи студентима током учења и стварања и ширења 
знања.  Интензивно  ће  се  запошљавати  најквалификованији  и  најквалитетнији 
нови наставници.  

 

Задаци: 
 Стално запошљавати ново наставно особље, посебно најбоље постдипломце, 
 Побољшати програм образовања наставника и сарадника, 
 Задржати на Универзитету најбоље наставнике и награђивати их, 
 Обезбиједити учешће наставног особља у процесима одлучивања. 
 Повећати међународну компетентност наставног особља. 

 

D.5)  Јачати међусобни утицај наставних програма и научноистраживачког рада 
Универзитет ће подстицати развој иновација у наставним програмима. Такође, 
истицаће  се  квалитетом  истраживачког  рада  наставника  и  студената.  То  ће 
повећати репутацију и утицај Универзитета, што ће опет позитивно утицати на 
квалитет  образовног  процеса,  стандард  студената  и  стандард  запослених. 
Увешће  се  принцип  да  асистенти  приправници  извјестан  период  проведу  у 
пракси. 

 

Задаци: 
 Развити  квалитетан  наставни  програм  у  областима  у  којима  постоје 
национални интереси и нагласити њихов интердисциплинарни карактер, 

 Остварити учешће у стратешким истраживањима на нивоу државе, 
 Вршити  истраживања  везана  за  потребе  државе  и  привреде  и  утицати  на 
јачање њихове интердисциплинарности и примјенљивости, 

 Тражити  вањске  изворе  финансирања  за  обављање  истраживања  и  на  тај 
начин дати подстицај наставницима за рад, 

 Подстицати укључивање студената, посебно другог и трећег циклуса студија, 
у истраживање ради побољшања квалитета њиховог образовања, 

 Позиционирати Универзитет као најзначајнију истраживачку институцију у 
држави. 

 

D.6)  Појачати сарадњу са средином (држава, друштво) 
Универзитет  ће  развијати  ефикасну  сарадњу  са  средином  у  којој  дјелује  и 
институцијама  у  нашем  региону,  као  и  међународним  институцијама. 
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Универзитет  мора  повећати  своју  улогу  у  држави  и  друштву  дајући  већи 
допринос техничком, интелектуалном, образовном и културном развоју. 

 

Задаци: 
 Кроз јасну мисију и циљеве обезбиједити подршку статусу Универзитета од 
стране државе и друштва, 

 Развијати студентско предузетништво, 
 Стварати  амбијент  да  се  подстакне  служба  пружања  услуга  држави  и 
привреди, 

 Повезивати  Универзитет,  државу  и  привреду  са  иностраним  партнерима 
кроз заједничке међународне пројекте. 

 

D.7)  Изградити модеран универзитетски кампус 
Универзитет  мора  изградити  нове  објекте,  или  обезбиједити  санацију  и 
реконструкцију  објеката  који  постоје  у  граду,  за  квалитетнији  смјештај  свих 
факултета,  посебно  оних  који  немају  своје  објекте,  за  смјештај  служби 
Универзитета и зграда за задовољење студентског стандарда (смјештај, исхрана, 
културне и спортске активности). Посебно велики напори се морају уложити да 
се  обезбиједи  адекватан  смјештај  за  наставнике  и  запослене  на  Универзитету 
(изградња станова, обезбјеђење кредита и плацева за индивидуалну изградњу). 

 

Задаци: 
 Израдити мастер план и дефинисати приоритете, 
 Одржати прихватљиво финансирање и подићи стандард наставног особља и 
службеника, 

 Обезбиједити  станове,  кредите  или  плацеве  за  индивидуалну  изградњу 
станова, 

 Побољшати стандард студената, 
 Убрзати развој рачунарске мреже Универзитета и примјену информационих 
технологија на Универзитету, 

 Обезбиједити  смјештајне  капацитете  за  потребе  међународне  размјене 
наставника и студената. 

 

D.8)  Изналазити нове изворе финансирања 
Пошто је Универзитет у Бањој Луци државна институција, из буџета треба да се 
обезбиједе  сљедећа  средства  за  функционисање  Универзитета:  за  материјалне 
трошкове  наставно‐научног  процеса,  плате  и  накнаде  запослених  и  капитална 
улагања.  Поред  тога,  Универзитет  треба  стално  да  тражи  нове  изворе 
финансирања, посебно за финансирање истраживања и стипендирања студената. 
Постепено  треба  повећати  цијену  школарине  за  студенте  који  се 
самофинансирају. 
 

Задаци: 
 Обезбиједити потребан износ средстава из буџета, 
 Обезбиједити одређена средства кроз истраживање и пружање услуга, 
 Обезбиједити одређена средства из школарине студената,  
 Стварати нове изворе финансирања, 
 Обезбиједити одређена средства кроз међународне научно – истраживачке и 
образовне  пројекте  (повећати  учешће  иностраних  инвестиција  у  укупном 
буџету). 
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D.9)  Развити способан менаџмент 
Универзитет ће имати способан менаџмент који ће моћи да квалитетно извршава 
постављене задатке. 

 

Задаци: 
 Придржавати  се  високих  стандарда  током  одабира  особља,  увести 
институцију пробног рада и унапређење најбољих, 

 Особљу  обезбиједити  одговарајућу  обуку  у  држави и/или иностранству и 
вредновати резултате те обуке, 

 Наградити најбоље особље, 
 Ефикасно  и  ефективно  управљати  људским,  финансијским  и  физичким 
ресурсима, 

 Службе  Универзитета  треба  да  буду  прилагођене  потребама  студената, 
државе и привреде.  

 
 
Поступак доношења планова рада.  
На Универзитету се кроз вишегодишњу праксу установио поступак по коме 

се планирају активности у сљедећој години и аналрају остварени резултати.  
Од  факултета  се  захтјева  да  доставе  своје  планове  рада  са  анализом 

остварења  планова  зацртаних  за  претходну  годину.  Руководиоци  одјељења 
ректората  добијају  те  приједлоге  и  на  основу  њих  и  анализе  постигнутог  у 
претходној  години  предлажу  планове  рада  за  наредну  годину,  сваки  у  свом 
сектору.  Ректор  обједињује  секторске  планове  у  јединствен  документ  који  се 
просљеђује Проширеном колегијуму и Сенату на разматрање. Усвојене примједбе 
и  приједлози  уграђују  се  у  радни  материјал  и  просљеђује  Управном  одбору  на 
усвајање.  

Овај  поступак  је  касније  уклопљен  у  формални  документ  под  називом 
„Процедура  за  праћење  и  унапређење  квалитета“  који  планове  и  програме  рада 
организационих  јединица  и  Универзитета  повезује  са  осталим  активностима  на 
праћењу  и  унапређењу  квалитета  на  Универзитету  у  Бањој  Луци.  Модел  тог 
система  приказан  је  на  сљедећој  слици,  а  у  наведеном  документу  детаљно  је 
утврђена и динамику извођења појединих активности, пратећа документација те 
задужења,  надлежности  и  одговорности  особа  и  тијела  у  вези  са    питањима 
планирања  и  надзора  над  остваривањем  планова  као  и  друга  питања  вазана  за 
праћење унапређење квалитета. 
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Слика 3.1. Модел система за праћење и унапређење квалитета 
 
 
Праћење испуњења планова и реализације стратешких циљева.  
Праћење  испуњења  планираних  циљева  описује  „Процедура  за  праћење  и 

унапређење  квалитета“.  Она  описује  и  начин  доношења  планова  рада.  О 
постигнутим  резултатима,  искрслим  потешкоћама  и  могућим  рјешењима 
расправља на сједницама Колегијума, Проширеног колегијума и Управног одбора. 
Питања специфична за поједине факултете расправљају са на састанцима ректора 
и финансијског директора са деканима. О реализацији и застојима у планираним 
инвестицијама Министарства  расправља се на састанцима ректора са министром. 

 
Процедура за провођење Стратегије и постојећа искуства са проведбом 

Стратегије  
 
У  „Процедура  за  праћење  и  унапређење  квалитета“  прописан  аје  обавеза 

анализе реализације годишњих програма рада који према „Пословнику квалитета 
Универзитета  у  Бањој  Луци“  морају  бити  усклађениу  са  стратзешким  правцима 
развоја  Универзитета.  Према  томе,  степен  остварења  програма  рада  говори  и  о 
степену остварења стратешких циљева. Истовремено, у Процедури се захтијева да 
организационе  јединице  осврћу  на    ваљаност  стратегије  и  програма  рада  и 
предлажу  мјере  за  побољшање  како  би,  након  извјесног  времена,  стратешки 
приступи  и  пракса  добили  постали што  бољи  и  по  мјери  свих  заинтересованих 
страна.   

Евиденција о 
квалитету 

Извјештај о 
самовредновању 

 
Анализа стања 

Мјере за 
побољшање

Извјештај  о 
самовредновању

Програм рада 
за наредну 
годину

Анализа стања 
(остварење плана) 

Ф А К У Л Т Е Т  У Н И В Е Р З И Т Е Т 
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4. УПРАВЉАЊЕ И УНУТРАШЊЕ ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА 
  

4.1. Организација и управљање 
 
4.1.1. Опис организације и осврт на функционалност 
 
Основни  опис  и  шематски  приказ  организационе  структуре  Универзитета 

дат је у поглављу 1.1. Кључни елементи организације су:  
 
а) Ректорат (са централним службама) путем којег се организује и руководи 

радом Универзитета и 
б) Организационе јединице (факултети, институти, центри и др.) на којима 

се изводи наставно научни процес. 
 
 
Руководство  Универзитета  је  опредијељено  за  модел  функционалне 

централизације. Он подразумијева већи степен централизације у домену наставе и 
административно‐техничке  подршке,  а  мањи  степен  централизације  у  домену 
истраживања.  

Са  централизацијом  административно‐техничке  подршке  желимо  смањити 
трошкове  бољим  прегледом  и  планирањем  укупних  потреба.  Централизованим 
вођењем  наставних  активности  постићи  ћемо  ефикасније  коришћење 
расположивих кадровских, просторних и лабораторијских ресурса. Потпун увид у 
стање  расположивог  кадра  и  њихово  оптерећење  у  настави  омогућиће 
уједначавање  тог  оптерећења,  сагледавање  потреба  за  кадром  и  утврђивање 
одговарајуће кадровске политике. 

Мањим  степеном  централизације  у  домену  истраживања жели  се  оставити 
довољно простора факултетима и институтима за креативан и тржишно усмјерен 
истраживачки  рад.  Централизација  у  овом  подручју  треба  да  иде  само  у  правцу 
подстицања  заједничких  пројеката  и  истраживачких  програма,  а  избјегавање 
дуплирања лабораторијских ресурса и паралелног истраживања. 

 
 
4.1.2. Организационо‐управљачка шема 
 
Поједностављена  организационо‐управљачка  структура  приказана  је  на 

сљедећој  слици,  а  у  наредним  поглављима  биће  описане  улоге  и  надлежности 
појединих  тијела.  Детаљнија  шема  организационе  и  управљачке  структуре 
доступна је на 

 
www.unibl.org   О Универзитету  Управа и стручне службе 
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Слика  4.1  Поједностављена  организационо‐управљачка  структура 

Универзитета у Бањој Луци 
 
Организациона  и    управљачка    структура  Универзитета  прописана  је  у 

поглављу  VII  –  ОРГАНИЗАЦИЈА  ВИСОКОШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ,  Законa  о  високом 
образовању  Републике  Српске  (члан  58  –  73).  У  Статуту  Универзитета 
организациона структура обрађена је члановима 17 до 48. Детаљнији опис  дат је у 
Правилнику  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  радних  мјеста.  Ови 
документи налазе се на сљедећој страници сајта Универзитета: 

 
www.unibl.org   О Универзитету  Закони и интерни прописи 

 
 
4.1.3. Улоге и надлежности управних и руководних тијела  
 
Управни  одбор.  Према  члану  63  новог  Закона  о  високом  образовању 

Управни  одбор  је  одговоран  за  пословање  Универзитета.  Надлежности  и 
одговорности  Управног  одбора  прописани  су  чланом  62  Закона.  У  њима 
доминирају  послови  организационо‐финансијске  природе  (предлаже  ректору 
организацију и систематизацију радних мјеста, утврђује планове финансирања и 
развоја,  доноси  годишњи  програм  рада  и  финансијски  план,  усваја  годишњи 
обрачун,  подноси  оснивачу  извјештај  о  пословању,  одлучује  о  коришћењу 
средстава  већег  износа  и  сл.).  Извјесне  надлежности  Управног  одбора  се 
надопуњавају са надлежностима Сената (даје мишљење о статуту, доноси одлуку о 
формирању и укидању организационих јединица на приједлог Сената, одлучује о 
жалбама запослених у другостепеном поступку и слично). 

У  погледу    састава  Управног  одбора,  Законом  је  прописано  (члан  62)  да 
Управни  одбор  броји најмање 7,  а  највише 11  чланова  од  којих  је  највише  једна 
трећина  именована  од  стране  оснивача  (Владе),  а  остатак  именован  од  стране 
Сената. Сагласно с тим, Управни одбор Универзитета у Бањој Луци састављен је од 
11 чланова и то: 

 пет представника академског особља, 
 један представник неакадемског особља, 
 један представник студената, 
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 четири представника Владе Републике Српске. 
Чланове  Управног  одбора  из  реда  академског  и  неакадемског  особља 

Универзитета  именује  и  смјењује  Сенат,  по  процедури  која  је  одређена 
Правилником  избора  органа  Универзитета  и  његових  факултета.  Предсједник 
Управног  одбора  бира  се  из  реда  академског  особља.    Управни  одбор  одлучује 
већином гласова свих својих чланова (Статут, чланови 30. и 31.). 

 

Сенат. Члан 64 Закона о високом образовању прописује да „Одговорност за 
академска питања у високошколској установи има Сенат као највише академско 
тијело сачињено од представника академског особља и студената“. Сенат одлучује 
о свим академским питањима, а посебно: 

 одлучује  о  питањима  наставне,  научне,  умјетничке  и  стручне  дјелатности  на 
Универзитету; 

 доноси  статут  и  друге  опште  акте  високошколске  установе  уз  претходно 
прибављено мишљење управног одбора и сагласност Министарства, 

 доноси студијске програме првог, другог и трећег циклуса студија, 
 бира ректора и проректоре Универзитета, 
 објављује конкурс и врши избор наставника и сарадника на приједлог наставно‐
научних, односно наставно‐умјетничких вијећа организационих јединица, 

 именује  комисије  у  поступку  стицања  доктората  наука  и  даје  сагласност  на 
извјештаје комисија, 

 додјељује почасна звања професор емеритус и почасни доктор наука, 
 предлаже Министарству број студената за упис у прву годину студија, 
 даје  приједлог  Управном  одбору  за  оснивање  и  укидање  организационих 
јединица на Универзитету, 

 даје сагласност на статут организационих јединица, 
 утврђује  одговорне наставнике и  сараднике,  прије  почетка  сваког  семестра,  на 
приједлог  наставно‐научног  односно  наставно‐умјетничког  вијећа 
организационе јединице (члан 85 Закона, члан 34 Статута) 

 предлаже Управном одбору Универзитета висину школарине и других накнада 
(члан 138 Закона, члан 34 Статута) 

 именује  руководиоце  подорганизационих  јединица  факултета  (студијских 
програма, катедри центара итд) 

 уређује и друга питања академске природе. 
Сенат Универзитета одлучује о академским питањима на основу приједлога који 

долазе  од  тијела  факултета  или  других  организационих  јединица,  као  и  других 
тијела Универзитета.  

Према Закону најмање трећина чланова Сената мора бити из реда редовних 
професора  и  најмање  15%  из  реда  студената  међу  којима  има  представника  са 
сваког  циклуса  студија.  Сагласно  томе  Сенат  Универзитета  у  Бањој  Луци  је 
састављен од 26 чланова и то: 

 16 представника академског особља, по 1 са сваке организационе јединице  
 5 представника студената, 19,23% од укупног броја, 
 ректор и  
 4 проректора Универзитета. 

међу којима је 15 редовних професора или 57,69% од укупног броја. 
Декани не могу бити чланови Сената. Оваква одлука донесена је с намјером 

да се избјегне удвостручавање моћи одлучивања исте особе.  
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Ректор је предсједник Сената. Сенат одлучује већином гласова свих чланова. 
Ректор.  Универзитетом  руководи  ректор,  у  складу  са  Законом  и  Статутом 

Универзитета. Основне дужности и надлежности ректора су:  
 

 заступа и представља Универзитет; 
 организује и руководи радом Универзитета и одговоран  је за законитост 

рада, 
 одлучује  о  кориштењу  средстава  до  износа  утврђеног  Статутом 

Универзитета, 
 одлучује  о  правима,  обавезама  и  одговорностима  радника  из  радног 

односа; 
 доноси појединачне акте у складу са Законом и Статутом, 
 предлаже основе планова рада и развоја Универзитета, 
 доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста уз претходну сагласност Министарства, 
 извршава одлуке Управног одбора и Сената, 
 подноси  Управном  одбору  извјештај  о  финансијском  пословању 

Универзитета, 
 извршава финансијски план, 
 именује декане на приједлог вијећа организационих јединица, 
 обавља  и  друге  послове  у  складу  са  законом  и  статутом  високошколске 

установе. 
  

У  домену  академских  питања,  ректор  је  одговоран  Сенату,  а  у  домену 
пословања Управном одбору Универзитета (члан 68 Закона). 

Ректора  бира  Сенат  Универзитета.  За  ректора  може  бити  изабран  редовни 
професор са пуним радним временом на Универзитету. 

Однос између ова три највиша управљачка тијела Универзитета илустрована 
је  на  сљедећој  слици.  Ректор  правно  представља  Универзитет,  односно  проводи 
одлуке  Управног одбора и Сената. 

 
 

Слика 4.2. Међусобни однос три водећа управљачка тијела Универзитета 

Академска питања 
(доношење аката, 

именовање, усвајање, 
промовисање, …) 

Р Е К Т О Р 

Управни одбор С Е Н А Т 

Пословна  питања 
(развој, инвестиције, 
финансије, ... ) 

Закон

Именује

Обједињено управљање 
(правно заступање, одлуке, 
извршавање,  извјештаји, …) 

О
д
го
ва
р
а 

О
д
го
ва
р
а 

П
р
ед

сј
ед

ав
а 



Универзитет у Бањој Луци:  Извјештај о самоевалуацији за 2010/11. школску годину 
 
 

38/98 
 

 
Говорећи  у  сажетом  облику,  ова  три  водећа  тијела  Универзитета  имају 

сљедеће  компетенције.  Ректор  организује  и  руководи  радом  Универзитета, 
представља  га  и  заступа  у  јавности.  Он  формално  нема  велика  овлашћења: 
одлучује  о  кориштењу  средстава  само до износа  утврђеног Статутом,  одлучује  о 
правима,  обавезама  и  одговорностима  радника,  извршава  финансијски  план.  За 
многе  идеје,  планове  и  мјере  морају  се  добити  одлуке  Управног  одбора  или 
затражити одобрење Министарства. Далеко веће изгледају његове одговорности: 
одговара пред Законом за законитост рада, одговара Управном одбору и Сенату за 
извршење њихових одлука, подноси разноврсне извјештаје итд. 

Закон прописује одговорност Управног одбора и Сената у дјелокругу њихове 
надлежности. Међутим,  када  је Сенат  у  питању опет  се  одговорност  за пропусте 
преноси на ректора као предсједника.  

Чини  се  да  су  одговорности  ректора  далеко  веће  од  његових  овлашћења. 
Ипак, у пракси то не мора бити тако,  јер ректор може да има довољан утицај на 
рад Сената као предсједавајући, па и на рад Управног одбора,  јер већина чланова 
Управног одбора долази из реда академског особља и бира их Сенат. 

 
Колегијум  и  Проширени  колегијум  ректора.  Према  Закону,  декани 

факултета,  односно  академије  не могу  бити  чланови Сената. Како  је  већ речено, 
разлог  за  овакву  одлуку  био  је  избјегавање  концентрисања  управљачке  моћи  у 
истој особи. Међутим, такво рјешење прате неки други недостаци. Наиме, постоји 
опасност да декан не само изгуби контролу, него и да остане изван збивања,  јер 
постоји могућност, а и појава да сенатор почне заступати само своје интересе, а не 
интересе факултета са којег долази, или чак да не показује никакве интересе.  

Да би се ријешио проблем,  Статутом је успостављено ново тијело тако што је 
Колегијум  ректора  проширен  са  деканима  факултета.  То  је  тијело  названо 
„Проширени колегијум“. Проширени колегијум разматра и заузима ставове о свим 
питањима битним    за функционисање Универзитета  и његових  организационих 
јединица. Ово тијело нема снагу доношења одлука, али ставови које заузима имају 
значајан    утицај  на  сва  важна  питања.  Састанке  Проширеног  колегијума  сазива 
ректор, нешто чешће него сједнице Сената. 

 
Струковна вијећа. Да би подигао ефикасност свога рада, Сенат је успоставио 

четири  струковна  вијећа  чији  је  задатак  прелиминарно  разматрање  главних 
академских  питања  прије њиховог  просљеђивања  на  сједнице  Сената.  Ради  се  о 
сљедећим вијећима 

‐ Вијеће биотехничких наука,  
‐ Вијеће друштвених и хуманистичких наука,  
‐ Вијеће природних и медицинских наука  
‐ Вијеће техничких наука.  
 

Вијеће се састоји од по једног представника сваког студијског програма који 
припада  групи  научних  области  у  надлежности  вијећа.  Један  проректор,  према 
одлуци  ректора,  је  предсједник  Струковног  вијећа  и  истовремено  његов  члан 
равноправан  осталим  члановима,  тј.  са  правом  гласа.  Струковно  вијеће  је 
надлежно за разматрање приједлога који долазе са факултетских вијећа, а односе 
се на избор и напредовање  академског  особља,  затим  за  разматрање приједлога 
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везаних  за  пријаве  и  одбране  магистарских  и  докторских  теза  и  других 
академских питања на захтјев ректора и Сената.  

У почетку, декани су могли бити чланови Вијећа, али је то стварало превагу 
утицаја  једних  студијских  програма  над  другима,  па  је  та  могућност  недавно 
укинута. 

Поред  груписања  научних  области  у  струковна  вијећа,  на  Универзитету  у 
Бањој  Луци  донесена  је  још  једна  специфична  стратешка  одлука.  Сви  наставни 
предмети (курсеви, модули) који се слушају на Универзитету груписани су у уже 
научне  области  којима  природно  припадају  без  обзира  на  којем  се  факултету 
предмети  слушају.  Затим  је  појединим  факултетима  додијељена  матичност  за 
поједине  научне  области,  тј.  задужени  су  да  воде  политику  развоја  и  да  носе 
одговорност за академска питања која спадају у додијељене области, укључујући и 
преглед  потребне  наставе,  расположивог  кадра  и  оптерећења  широм 
Универзитета. 

 
 

4.2. Организациона структура факултета 
 
Факултети  су  задржали  углавном  традиционалну,  прединтеграциону 

структуру.  У  својој  структури  они имају подорганизационе  јединице,  као што  су 
студијски програми, катедре, институти, центри и службе. 

 
Наставно‐научно  вијеће факултета.  Факултети  су  најзначајније  јединице 

Универзитета.  Комплетан  наставни  процес  се  организује  и  изводи  на 
факултетима. Истраживачке активности, у највећем дијелу, се, такође, организују 
по факултетима. Зато, факултетима мора бити посвећена дужна пажња.  

Факултет  има  наставно‐научно  вијеће,  које  се  бави  свим  академским, 
научним, умјетничким и стручним питањима.  

Питања  која  вијеће  факултета  разматра  могу  се  подијелити  у  двије 
категорије: 

 питања за која факултетско вијеће може дати само приједлог Сенату и 
 питања о којима факултетско вијеће може одлучивати.  
  

Примјери прве групе питања су: 
 давање приједлога за именовање декана факултета, 
 давање приједлога везаних за студијске програме: оснивање нових, затварање 
или измјене постојећих итд., 

 давање приједлога за избор и напредовање академског особља, 
 давање приједлога за именовање одговорних наставника и сарадника , 
 предлагање програма развоја факултета. 
 

Примјери друге групе питања су: 
 избор представника за Сенат и Струковна вијећа, 
 доношење  одлука  о  питањима  везаним  за  истраживачке  и  стручне 
активности, 

 рјешавање питања везаних за напредовање студената. 
 именовање комисија за избор у наставничка и сарадничка звања. 
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Декани факултета. Иако се може учинити да су декани факултета прилично 
развлашћени  (нпр.  не  могу  бити  чланови  Сената),  ипак,  они  имају  широки 
капацитет за управљање свим битним  активностима на факултетима.  

Формалне  надлежности и обавезе декана прописане су Законом (члан 72) и 
Статутом Универзитета (члан 59). Према тој регулативи, надлежности декана су: 
да  заступа  и  представља  факултет,  руководи  радом  факултета,  одлучује  о 
коришћењу  средстава  факултета,  предсједава  сједницама  вијећа  факултета.  Као 
предсједник  вијећа  факултета,  декан  има  највећи  утицај  и  на  сва  академска, 
научна  и  стручна  питања  на  факултету.  С  друге  стране,  декан  је  одговоран  за 
организацију  рада  на  факултету,  за  економично  и  цјелисходно  коришћење 
средстава  додијељених  од  стране  Универзитета,  за  извршавање  одлука  вијећа 
факултета и органа Универзитета, итд. 

Декана именује и разрјешава ректор на приједлог вијећа факултета. 
 

Катедра. Најзначајнија јединица на нивоу факултета је катедра, која покрива 
групу  сродних  области.  Распоред  предмета  по  катедрама  одредио  је  Сенат,  на 
основу  приједлога  наставно‐научних  вијећа  факултета.  Руководиоца  катедре, 
такође, именује Сенат. 

Катедра  је  задржала  своје  традиционалне  надлежности.  Она  је  надлежна  и 
одговорна за све академске активности које су у вези са предметима и научним, 
односно умјетничким областима које покрива. На катедри се организује, прати и 
усавршава наставни процес; одговорна  је  за развој наставно‐научног подмлатка; 
покреће  процедуре  избора  и  напредовања  наставника  и  сарадника  и  даје 
приједлоге  за  именовање  чланова  комисија  за  изборе;  води  рачуна  за 
побољшавање  научноистраживачког  рада;  разматра  теме  за  израду  дипломских 
радова,  као  и  магистарских  и  докторских  теза;  покреће  измјене  наставних 
планова; покреће издавање уџбеника и друге литературе. 

Студијски  програми,  у  скорије  вријеме,  добијају  значајнију  улогу.  Постоје 
вијећа  студијских  програма  и  руководиоци  студијских  програма,  које,  такође, 
именује Сенат. 

Улога  студијских  програма  није  детаљно  дефинисана  у  универзитетским 
нормативним  документима,  али  се  лако  може  закључити  да  су  његове  обавезе 
сличне  обавезама  катедре.  Али,  када  се  говори  о  компетенцијама,  онда  катедра 
има доминантну улогу. 

 
 
 

4.3. Централна администрација 
 
Централна администрација Универзитета има структуру састављену од шест 

јединица или одјељења, као што је приказано на сљедећој слици. 

 

Проректор Директор
менаџер

Генерални 
секретар 

Р  Е  К  Т  О  Р

Проректор  Проректор  Проректор

Одјељење за 
наставу и 
студентска 
питања 

Одјељење за 
научни рад, 
истраживање 

и развој 

Одјељење за 
међународну 

сарадњу 

Одјељење за 
кадровске и 

остале 
ресурсе 

Одјељење за 
финансије и 
техничку 
подршку 

Секретаријат 
Универзитета
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Слика 4.3. Структура централних служби Универзитета 
 

Свако одјељење има извјестан број канцеларија или центара. Њихови називи 
и распоред по одјељењима наведени су у сљедећој табели. 
Одјељење за наставу и студентска 
питања 

Канцеларија за наставу 
Канцеларија за осигурање квалитета 
Канцеларија за Студентски парламент 

Одјељење за научни рад истраживање 
и развој 

Канцеларија за научни рад, истраживање и развој 
Универзитетски предузетнички центар 

Одјељење за међународну сарадњу Канцеларија за мобилност наставника и студената 
Канцеларија за признавање страних диплома и 
исправа 

Одјељење за кадровске и остале 
ресурсе 

Канцеларија за кадровска питања 
Центар за цјеложивотно учење 

Одјељење за финансије, логистику и 
техничку подршку 

Служба за финансије и рачуноводство 
Служба за набавку и осталу логистику 
Служба безбједности 

Секретаријат Универзитета Служба за правне и кадровске послове 
Служба за административну подршку органа 
управљања и Сената 

 

Taбела 4.1. Централна одјељења и њихове канцеларије 
 
Како  се  може  видјети  са  слике  4.3,  одјељењима  задуженим  за  академска 

питања  руководе  проректори,  док  су  руководиоци  административних  одјељења 
професионалци за одговарајућу струку. 

Прије  интеграције,  особље  у  централној  администрацији  бројало  је  тек 
неколико  запослених,  мање  од  10.  Данас,  пет  године  послије  интеграције, 
централна  администрација  запошљава  58  особа.  Чуварска  служба,  која  броји  32 
радника,  такође  припада  централној  администрацији.  На  факултетима  је  409 
запослених у  ненаставном особљу. Распоређени су по секретаријатима факултета, 
стручним  службама,  библиотекама,  рачунарским  центрима,  одјељењима  за 
одржавање чистоће и чуварским службама. 

 
      

4.4. Осигурање квалитета 
 
Значај  осигурања  квалитета  истакао  је  Закон  о  високом  образовању,  

посветивши  му  посебно  поглавље  IV - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ 
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА (члан 25 до 32). У том поглављу високошколске установе 
се обавезују да повремено, по правилу на крају школске године, а најмање сваке 
треће  године,  спроводе  поступак  самовредновања  и  оцјене  квалитета  својих 
студијских  програма,  наставе  и  услова  рада.  Универзитет  у  Бањој  Луци  се 
изградњи  система  квалитета  обавезао  својим  Статутом.  По  одредбама  Статута 
(члан  152  до  158),  Сенат  Универзитета  је  формирао  Комитет  за  осигурање 
квалитета  (КОК),  као  највише  тијело  у  систему  квалитета,  задужено,  поред 
осталог, за припремање политике и стратегије квалитета и достављање ректору и 
Сенату на коначно усвајање.  Поред тога, успостављена је на нивоу Универзитета и 
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Канцеларија за осигурање квалитета (КоК) са једним запосленим, координатором 
за осигурање квалитета, са задатком да обезбијеђује техничку подршку за КОК. На 
организационим  јединивама,  За  послове  усаглашеног,  интегрисаног  приступа 
питањима  квалитета  извршено  је  и  именовање  координатора  за  осигурање 
квалитета на организационим јединицама. Они долазе из реда академског особља. 

  
Наведени,  институционални  елементи    система  квалитета  приказани  су  на 

слици 4.4.  

 
 

Слика 4.4. Институционална структура система квалитета 
 

 
Према теорији, систем квалитета чине  сљедеће 3 основне компоненте и то:  

 Ресурси, људски и материјални са којима располаже, 
 Задаци, односно послови које обавља и  
 Документација која успоставља правила функционисања система. 

 
Подаци  о  људским  ресурсима  већ  су  изнесени.  Материјалне  ресурсе  чине 

канцелариски  простор  и  опрема.  На  располагању  је  рачунарска  и  канцеларијска 
опрема набављена у саставу већ помињаних ТЕМПУС пројеката.  

Што се тиче задатака који у систему квалитета треба да се обављају оквирно 
су  специфицирани  у  Стандардима  и  смјерницама  за  осигурање  квалитета  у 
босанскохерцеговачком  високом  образовању,  у  Критеријумима  за  акредитацију 
високошколских  установа  у  упутствима  Асоцијације  европских  универзитета  и 
Агенције  за  акредитацију  високошколских  установа  Републике  Српске.  Наравно, 
свака  високошколска  установа  има  довољно  простора  да  искаже  сопствену 
инвентивност у том погледу. 

На основу одредби и смјерница датих у наведеним докуменатима и на основу 
примјера  добре  европске  праксе  израђен  је  на  Универзитету  у  Бањој  Луци  низ 
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докумената  који  прецизно  разрађују  минималан  скуп  активности  на  праћењу  и 
унапређењу квалитета. Разрађена је и прецизна документација коју треба водити 
у систему квалитета. Више о овим документима речено је у поглављу 4.7. 
 
 
4.5. Пракса квалитета 

 
Иако  систем  квалитета  још  није  потпуно  уведен,  одређене  активности  на 

оцјени и побољшању квалитета проводе широм Универзитета као што су:  
- анализе квалитета уписаних студената, 
- анализе пролазности и напредовања, 
- праћење и ревизије квалитета студијских програма, 
- анкете студената о квалитету наставног процеса, 
- итд. 

Датаљније о овим активностима биће ријечи у наредном поглављу.   
 
Обимне активности на увођењу и обезбјеђењу квалитета изводе се у саставу 

већег  броја  ТЕМПУС  пројеката,  у  којима  најчешће  учествују  сви  БиХ  јавни 
Универзитети, а координирају их представници Европских универзитета. Кратко 
ћемо изложити информације о најзначајнијим. 

 
ESABIH    (EU  standards  for  accreditation  of  study  programs  in  BiH  universities 

(158853‐TEMPUS‐1‐2009‐1‐BE‐TEMPUS‐SMGR) 
 
Главни  циљ  пројекта  је  увођење  Европских  стандарда  у  поступцима 

евалуације и акредитације  студијских програма на Универзитетима у БиХ.  
Пројектом  је  предвиђено  да  се  спроведе  пилот  акредитација  32  студијска 
програма на 8 јавних Универзитета у БиХ као један од конкретних циљева 
пројекта.  Кључни  допринос  пројекта  сагледава  се  кроз  стицање  знања  о 
европским стандардима које се намећу студијским програмима те стицање 
искустава  и  вјештина  у  изради  самоевалуационих  извјештаја.  Са 
Универзитета у Бањој Луци за пилот акредитацију одабрани су студијси 
програми Физика, Психологија, Шумарство и Рударство. 
 
 
CCMLL (Center for curriculа modernisation and lifelong learning ) 

 
Главни циљ пројекта је да се на БХ универзитетима усвоји нови приступ 

развоју  високошколских  квалификација,  који  умјесто  традиционалног 
фокусирања на улаз и садржаје, у први план ставља излазне резултате. Овај 
нови  приступ  подразумијева  јасну,  отворену  и  правовремену 
спецификацију  компетенција  које  ће  студент  посједовати  по  завршетку 
неког  студијског  програма.  Истовремено,  потребно  је  да  предметне 
компетенције  буду у скалду са потребама друштва и тржишта рада, како би 
универзитети били истински покретачи привредног развоја. 

Кроз  овај  пројекат  развијен  је  софтвер  за  дефинисање  и  анализу 
компетенција које се стичу завршетком студијских програма, скраћено ТМТ 

(Teaching Management Tools) софтвер.  Овај  софтвер  омогућује  дефинисање 
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исхода  учења  ‐  знања,  вјештина  и  компетенција  ‐  за  поједини  студијски 
програм  и  дистрибуцију  компетенција  кроз  наставни  план  израдом 
такозване матрице компетенција. 

Студијски  програм  Грађевина  одабран  је  као  пилот  програм 
модернизацију наставног плана. 
 
 
SHEQA  (Strategic  Management  of  Higher  Education  Institutions  Based  on 

Integrated Quality Assurance System) 
SHEQA  –  пројекат  се  бави  јачањем  и  развојем  Универзитета  кроз 

осигурање  квалитета  и  улоге  квалитета  у  стратешком  управљању 
Универзитетом.  Квалитет  јесте  централно  питање  овог  пројекта,  а  уз 
снажење  и  јачање  људских  и  материјалних  ресурса  те  улоге  студената, 
уједно  представља  један  од    приоритетних  циљева  Универзитета.  У 
конкретном  смислу дефинисани  су кључни индикатори успјешности  (KPI) 
Универзитета  помоћу  којих  ће  се  моћи  квалитетније  анализирати 
различити  елементи  система  квалитета.  За  потребе  овог  задатка 
обезбијеђена  je  опрема  као  и  софтвер  за  праћењe  и  анализу  индикатора 
успјешности.  

У  саставу  SHEQA  пројекта  развијен  је Софтвер за праћење кључних 

показатеља успјешности. У базу података овог софтвера већ су унесени  подаци 
о  организационе  структури  ‐  факултети  и  студијси  програми  –  и  пред‐
дефинисани  основни  показатељи  квалитета.  Софтвер  омогућује 
проширивање организационе  структуре и дефинисање произвољног броја 
нових  показатеља  квалитета,  праћење  тренда  појединих  показатеља  по 
годинама и на различитим нивоима организационе структуре. Недостатак 
овог  рјешења  је  у  томе  што  се  подаци  о  појединим  показатељима  морају 
обезбиједити  ручно  па  ће  његово  повезивање  са будућим информационим 
системом представљати један од кључних задатака у 2012 години. 
 
Највећа  препрека  за  боље,  релевантније  и  разноврсније  аспекте  осигурања 

квалитета лежи у недостатку одговарајућих база података широм Универзитета. 
Интегрисаном  универзитету  потребан  је  интегрисан информациони  систем који 
би обезбиједио податке за свакодневне анализе потребне руководству у процесу 
доношења одлука.  Ручно прикупљање података није  само  заморан и  спор посао, 
већ се и вјеродостојност тако прикупљених података врло често доводи у питање. 
Зато  је  Универзитет  крајем  2010.  године  отпочео  поступак  набавке  и 
имплементације  интегрисаног  информационог  система  Универзитета  (поглавље 
9).  
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4.6. Активности на праћењу и унапређењу квалитета 
 
У подручју  осигурања квалитета  универзитетска Канцеларија  за  осигурање 

квалитета  је  у  сарадњи  са  координаторима  квалитета  на  организационим 
јединицама  извела  низ  анкета  и  анализа  попут  анкете  студената  о  квалитету 
наставног  процеса,  анкете  наставника  о  новим  принципима  студирања  и 
условима  рада,  анализе  пролазности  и  напредовања  студената,  анализе 
реализације наставе итд. Али, утврђивање мјера за побољшање стања је углавном 
изостајало.  За  такво  држање  према  резултатима  проведених  анализа  има  више 
разлога, међу којима су: 

- недовољно повјерење у релевентност података и метода,  
- прекомјерно оптерећење особља, 
- кашњење резултата,  
- недовољна поузданост података, 
- непостојање  формалних  процедура  о  поступању  по  резултатима 
анализа. 

 
Увидјевши  недјелотворност  постојеће  праксе  Универзитет  је  престао  са 

сличним анализама и посветио се ситемском уређењу питања квалитета.  
У првом реду покренуте су интензивне активности на увођењу интегрисаног 

информационог  система,  као  основног  предуслова  за  правовремено  добијање 
поузданих података  и њихових анализа (поглавље 9).  

Паралелно, Универзитет је радио на доношењу формалних аката за увођење 
и осигурање квалитета. Списак тих докумената и више детаља о њима изнесено је 
у поглављу 4.7. 

Један врло битан документ када је у питању покретање мјера за отклањање 
недостатака  је Правилник о студентском вредновању квалитета студија који  још 
није  донесен.  Један  нацрт  тог  Правилника  био  је  припремљен  и  упућен  на 
расправу по организационим јединицама у току 2011. године, али није наишао на 
подршку академског особља.  

У  даљем  дијелу  овог  поглавља  дајемо  примјере  анализа  које  смо  на 
Универзитету  проводили  и  које  ће  се  у  истом  или  модификованом  облику 
представљати редовне Универзитетске активности по успостављању формалних 
елемената система квалитета.  

 
4.6.1. Анализа уписаних студената 

 
На  Универзитету  у  Бањој  Луци  квалитету  уписаних  студената  увијек  се 

поклањала дужна пажња. Упис нових студената, и у најтежа времена, обављан је уз  
квалификациони испит, а праг успјеха на том испиту усвајан као услов за упис на 
студијске програме.  

 
При  упису  нове  генерације  студената,  прво  се  саставља  збирни извјештај  у 

облику  рекапитулације  броја  одобрених  мјеста,  пријављених  и  квалификованих 
кандидата у поређење са претходним годинама.   У сљедећој табели приказани су  
резултати првог уписног рока у школској 2011/12. години. 
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  2008/09. 2009/10. 2010/11.  2011/12.
Oдобрено од МПК  3470 3600 3400  2600
Пријављено   3600 3840 4300  3420
Примљено (1. уписни рок)  2010 2390 2450  1900
Слободних мјеста  1460 1210 950  700

Ученика у 4. разреду 
МПК  9530 9780 9320   
РЗС  9490 10050 8930   

 
Прати  се  и  профил  заинтересованости  студената  за  поједине  студијске 

програме. Сиутуација се из године у годину понавља. Редовно је у питању велики 
интерес  за  програме  друштвено  хуманистичких  наука  (графикон  4.1),  а  мали 
интерес за већину инжењерских дисциплина и природнијх наука (графикон 4.2).  
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Предвиђен број студената

Број пријављених кандидата

 
Графикон 4.1. Студијски програми за које влада изразито велики интерес 

студената 
 

Коментар: Студијски програми Право и Економија су се редовно истицали по 
апсолутном  броју  заинтересованих  и  уписаних  студената,  али  ове  године 
Економија има уравнотежен однос између броја заинтересованих и планираних за 
упис, док је у случају Права и даље много заинтересованих. Када се посматра однос 
броја заинтересованих и броја који се уписује и ове, као и прошле године године 
предњачи Психологија, гдје је тај однос 3.7 (исто као и прошле године), па слиједе 
Екологија  и  заштита  животне  средине  (3.1),  Предшколско  васпитање  (3,1), 
Медицина  (2.9),  Енглески  језик  и  књижевност  (2.7),  Учитељски  студиј  (2.0)  итд. 
Интерес ја на општој медицини ове године изразито порастао у односу на прошлу 
(са  2.6  на  2.9),  а  и  за  друге  студијске  програме  Медицинског  факултета  влада 
велики интерес (1.7) 
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Предвиђен број студената

Број пријављених кандидата

 
 
Графикон 4.2. Студијски програми које прати веома низак интерес студената 

 
Коментар: Од 17 студијских програма из групе мање привлачних, чак 14 је из 

подручја инжењерства или наука фундаменталних за инжењерство.  
 
У  другом  кораку  изводи  се  детаљнија  анализа.  При  упису  креирана  база 

података  о  кандидатима,  са  подацима  о  средњим  школама  са  којих  долазе, 
успјесима  које  су  у  тим  школама  постигли  и  успјесима  на  квалификационом 
испиту  користи  се  за  добијање    различитих  профила  новоуписане  студентске 
популације, попут: 

 
 профила  заинтересованости  ученика  различитих  школа  за  поједине 
факултете Универзитета, 

 профила  дистрибуције  ученика  поједине  школе  по  различитим 
факултетима Универзитета,  

 односа успјеха у средњој школи и успјеха на квалификационом испиту итд. 
 
Да  би  овакве  анализе  биле  што  сврсисходније,  потребно  је  наставити  са 

праћењем  напредовања  уписаних  студената  у  току  студија,  а  послије  низа 
узастопних  анализа  планирати  јавно  објављивање  резултата,  те  посјету  и 
афирмацију школа чији ученици покажу најбоље резултате. 

 
Профил новоуписаних студената на неколико факултета у 2009/10. школској 

години на основу школа са којих долазе, приказан је на слици 4.5.  Нису укључене 
све школе, већ само оне из којих је уписано најмање 5 студената. 
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Слика 4.5. Слика прилива студената из средњих школа 
 

4.6.2. Анализа напредовања по студијским програмима 
 

Подаци  о  проходности  студената  из  једне  у  другу  годину  студија  важни  су 
због  сагледавања  просјечног  трајања  студија,  стопе  дипломирања,  стопе 
напуштања итд. Направљен је покушај да се разради јединствен образац из којег 
би се могли сагледати потребни подаци. На слици 4.6 дат је примјер те анализе за 
студијске  програм  Економија.  Дат  је  и  дијаграм  континуираног  напредовања 
такозване чисте генерације студената.  

 
Година 
студија 1 2 3 4   Укупно 
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а 2005-06 536 38 205 56 129 60 151 27 208   371     1781

2006-07 555 137 390 114 206 76 97 1 58 204 339     2177
2007-08 504 160 339 40 351 147 157 2 72 97 361     2230
2008-09 435 229 259 49 260 209 211 4 145 144 167 5 252 2112
2009-10 400 158 258 115 265 185 82 1 208 217 309 18 240 2198
2010-11 380 176 220 52 315 158 119 159 94 12 760     2445

 

 
а) Економија 

 

 
б) Рачунарство и информатика 

 
Слика 4.6. Постотак континуираног напредовања: 

 
На  слици  4.6  под  б)  дат  је  дијаграм  за  студијски  програм  Рачунарство  и 

информатика, само ради поређења. Запажа се веома мала стопа преласка из прве у 



Универзитет у Бањој Луци:  Извјештај о самоевалуацији за 2010/11. школску годину 
 
 

50/98 
 

другу  годину  студија,  а  ни  на  једном  студијском  програму  нема  студената  који 
завршавају у року у смислу да дипломирају до почетка сљедеће школске године. 
Ово ствара нарочити проблем за студенте који би жељели да наставе други циклус 
студија.  Због  израде  дипломског  рада  ни  добри  студенти  не  успијевају  да  први 
циклус  заврше  у  року  номиналног  трајања  студија  да  би  без  губитка  године 
повезали први и други циклус студија. Због тога се почетак другог циклуса за сада 
помјера у љетни семестар. 

 
 

4.6.3. Анкета студената о квалитету наставног процеса 
 
По  интеграцији  Универзитета,  јануара  2008.  године,  почели  смо  са 

интегралним  анкетама  студената  на  нивоу  цијелог  Универзитета.  У  зимском 
семестру школске 2008/09.  године, изведена  је прва универзитетска анкета,  али 
нису  обухваћене  све  године  студија,  него  само друга и  трећа,  али  су  обухваћени 
сви студијски програми. 

Друга  интегрална  анкета  о  квалитету  наставног  процеса  изведена  је  у 
љетном семестру школске 2009/10. године. Обухваћени су сви студијски програми 
и све године студија. 

Примјер  обрасца  за  анкетирање  дат  је  на  слици  4.7.  За  сваки  наставни 
предмет креира се посебан образац за наставника на предмету, а посебан за сваког 
сарадника  на  предмету.  Обрасци  су  кодирани  бар  кодом  (смјештеном  у  горњем 
десном углу обрасца), како не би дошло до мијешања резултата при евентуалном 
мијешању  листића  по  анкетирању.  Листићи  се  аутоматски  очитавају  на 
специјалном скенеру набављеном за те потребе. Анкета је анонимна.  
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Слика 4.7. Изглед анкетног листића 
 
 
По  обављеном  анкетирању  обрасци  се  очитавају,  смјештају  у  јединствену 

базу  података,  и  обрађују  по  разним  основама.  Поједини  резултати  обраде 
приказују  су у виду различитих извјештаја, попут: 

1. Извјештаја по поједином предмету (слика 4.8) 
2. Збирног извјештаја за поједини факултету,  
3. Збирног извјештаја за цијели Универзитет. 
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Збирни  извјештај  за  поједини  факултет,  заједно  са  извјештајима  за 
припадајуће  предмете,  достављају  су  руководству  факултета/академије,  а  за 
Универзитет се  прави посебан извјештај и упућује Сенату на разматрање. 

 

 
 

Слика 4.8. Примјер резултата анкете за предмет 
 

 
4.6.4. Организација  и  суорганизација  скупова,  радионица  и 

конференција 
 

Универзитет  u  Бањој  Луци  активно  учествује  у  организацији  скупова 
посвећених  осигурању  квалитета,  у  радионицама  које  се  организују  у  БиХ  и  у 
региону,  а  исто  тако  је  учесник  великог  броја  ТЕМПУС  пројеката  који  се  баве 
осигурањем  квалитета  и  организатор  је  једног  броја  радних  састанака 
(радионица) у тим пројектима. 

 
Посебно  овдје  треба  истаћи  организацију  међународне  конференције  у 

сарадњи са Универзитетом Источно Сарајево под називом „Искуства у провођењу 
болоњске  декларације“  одржане  у  Бањој  Луци    5.  и  6.    новембара  2010.  године. 
Конференцији  је  присуствовало  око  200  учесника  са  различитих  универзитета, 
институција, и агенција,  укључујући представнике међународних организација и 
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дипломатских  тијела,  попут  других  БиХ  универзитета,  те  универзитета  из 
Италије, Србије, Бугарске и Македоније, као и из WUS и TEMPUS канцеларије.  

Универзитет  активно  учествује  у  годишњим  конференцијама  о  високом 
образовању. Прве четири конференције организовало  је Министарство просвјете 
и  културе  Републике  Српске,  а  од  2011  године  организацију  овквих  тематских 
конференција преузела је Ректорска конференција Републике Српске. 

  
У периоду од 23‐24. септембра 2011. године одржана је Пета конференција о 

високом образовању Републике Српске, на тему  "Други и трећи циклус  студија  ‐ 
искуства  и  могућности  организовања",  у  Бањалуци,  у  организацији  Академије 
наука  и  умјетности  Републике  Српске  и  Ректорске  конференције  Републике 
Српске.  На  овој  петој  конференцији  излагали  су  угледни  ректори,  проректори  и 
професори из земље и иностранства.  

Најважнији закључци донесени на тој конференцији односе се на: 
 
- Захтјев  за  омогућавање  наставка  студија  на  другом  циклусу  већем  броју 
кандидата који су завршили први циклус или класичне студије. како би се 
остварио  болоњског  захтјева  за  вертикалну  проходност  студената.  Већи 
број  студената  захтјева  организацију    различитих  начина  студирања 
(редовне студије; ванредне студије; студије на даљину) те обезбјеђивање 
више  извора  за  финансирање  студија  другог  циклуса  (Буџет  Републике 
Српске; самофинансирање; ванредни студиј); 

- Упис  студената  на  студије  другог  циклуса  треба  извршити  путем  јавног 
конкурса  а  основни  критеријум  за  пријем  кандидата  требају  бити 
резултати  (просјечне  оцјене)  остварени  на  студијама  првог  циклуса  или 
класичним студијама.  

- Потреба  даљњег  кадровског  и  материјалног  јачањем  универзитета. 
Неопходно  је  да  и  Министарство  науке  и  технологије  обезбјеђује  већу 
материјалну  подршку  у  изради  магистарских  и  завршних  радова 
студената  другог  циклуса.  Ослонац  на  властити  кадар  за  организацију 
студија  другог  циклуса  захтијева  и  изналажење  различитих  облика 
оспособљавања  наставника  и  сарадника  из  информатичких  технологија, 
страних језика и методологије научно‐истрашивачког рада; 

- Такође је процијењено да факултети и универзитети у Републици Српској 
нису  припремљени  нити  оспособљени  за  самостално  извођење  студија 
трећег  циклуса.  Посебно  недостаје  материјална  основа  и  потребан  број 
наставника  који  испуњавају  критеријуме  за  извођење  наставно‐
истраживачкоиг процеса на докторским студијама;  

- Трећи  циклус  студија  представља  синтезу  наставног  и  научно‐
истраживачког  рада.  То  болоњско  опредјељење  захтијева  већа 
материјална  улагања  у  припреме  за  докторске  студије  у  оквиру  свих 
министарстава,  а  посебно  Министарства  просвјете  и  културе  и 
Министарство  науке  и  технологије,  али  и  привредних  субјеката  и 
друштвених институција.    

- За  организацију  студија  трећег  циклуса  неопходно  је  обезбиједити  и 
посебне  нормативно‐правне  акте  (Правилник  о  лиценцирању  студија 
трећег  циклуса;  Правилник  о  студијама  трећег  циклуса;  Правилник  о 
поступцима  одобравања  и  одбране  докторских  дисертација  и  др.)  као  и 
начине финансирања студија трећег циклуса. 
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- Докторске  дисертације  према  захтјевима  болоњског  процеса  имају  
научно‐истраживачки  карактер  (реализација  истраживачког  пројекта). 
Такве  пројекте  тематски  треба  везати  за  потребе  развоја  науке  и 
материјални и друштвени развој Републике Српске. 

 
Учесници  Конференције  предложили  су  Академији  наука  и  умјетности  и 

Ректорској  конференција  Републике  Српске  да  се  у  2012.  години  одржи  Шеста 
конференција  о  високом  образовању  чији  тематски  оквир  ће  утврдити 
организатори. 

 
Велики  број  TEMPUS  пројеката,  наведених  у  поглављу  1.3,  у  којима 

Универзитет  у  Бањој  Луци  учествује,  бави  се  питањима  квалитета.  Тренутно  су 
актуелни тј. још увијек трају пројекти под редним бројевима А) 1 до 6, из програма 
„Заједнички  ТЕМПУС  пројекти“  и  пројекти  под  Б)  1  до  8  из  програма 
„Структуралне мјере“.    Сви  ти  пројекти,  било  да  се  односе  на  наставне  планове, 
управљање  универзитетом,  сарадњу  са  окружењем и  друге  домене пословања,  у 
суштини се баве питањима квалитета. 
 

 
4.6.5. Практична примјена резултата 

 
Велики  број  универзитетских  активности  представља  резултат  изведених 

пројеката  на  осигурању  и  унапређењу  квалитета  (поглавље  1.3).  Промјене 
организационе структуре, ревизије и измјене наставних планова, прегруписавање 
кадра,  успостављање  централних  служби,  изградња  простора  и  набавка  опреме, 
уравнотежење  оптерећења  особља,  планирање  и  праћење  буџета,  евиденције, 
анализе  напредовања,  анкете  и  друге  активности  у  великој  су  мјери  заслуга 
наведених пројеката. 

Сасвим  конкретно,  кроз  пројекат  From  Quality  Assurance  to  Strategy 
Development  покренут  је  низ  активности  из  домена  квалитета,  формално  је 
успостављена канцеларија за осигурање квалитета и стално запослена особа која 
ће искључиво радити на пословима осигурања квалитета. 

 
Захваљујући пројекту The role of stakeholders  in quality assurance procedures at 

BH medical  faculties Медицински факултет прилагодио је наставне планове својих 
студијских програма болоњским принципима.  

 
У саставу пројекта МОРЕМ Универзитет се обавезао на успостављање Центра 

за  развој  студентске  каријере.    За  почетак,  планирано  је  да  тај  центар  дјелује  у 
саставу  Универзитетског  предузетничког  центра  док  се  довољно  не  развије  и 
постане одржив. 

 
Пројекат Европске комисије и Савјета Европе Strengthening Higher Education in 

BiH, (SHE III) дао је важне доприносе у оспособљавању универзитетског особља за 
савремен приступ изради студијских програма. У њему су учествовала 3 студијска 
програма: Економија, Енглески језик и књижевност и Мехатроника.  

 
Очекивани допринос Темпус пројеката ESABIH, CCMLL и SHEQA детаљније је 

описан у поглављу 4.5. 
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4.6.6. Штампани материјали о осигурању квалитета 

и болоњском процесу 
 
До  сада  су  се  материјали  који  тематски  обрађују  питања  осигурања 

квалитета  и  болоњског  процеса  штампали  спорадично.  Обично  су  ове 
информације уношене у друге документе као што су самоевалуациони извјештаји, 
водичи  за  студенте,  веб  страница  и  монографије  Универзитета.  До  сада  је 
штампан један документ, Ивјештај о стању осигурања квалитета на Универзитету 
из  2007.  године,  који  се  директно  односи  на  концепте  квалитета  у  Високом 
образовању. 

 
Факултети издају информационе пакете о  својим  студијским програмима и 

другим елементима пословања. 
 
Радови  изложени  на  конференцији  „Искуства  у  провођењу  болоњске 

декларације“  одржане  у  Бањој  Луци    5.  и  6.    новембара  2010.  године  су 
прикупљени, али зборник радова никад није штампан. 

 
Штампање  зборника  радова  са  Пете  конференција  о  високом  образовању 

Републике  Српске:  "Други  и  трећи  циклус  студија  ‐  искуства  и  могућности 
организовања", одржане 23‐24. септембра 2011. године, је у току.  

 
 
4.7. Формални акти о унутрашњем осигурању квалитета   
 

Универзитет  у  Бањој  Луци  се  опредијелио  за  да  системски  уреди  питања 
осигурања квалитета.  

Највиши  формални  акт,  Статут  Универзитета  у  Бањој  Луци,    успоставио  је  
основне  елементе  система  квалитета  у  поглављу  XI,  ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ  КВАЛИТЕТА 
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УСЛОВА РАДА, које обухвата чланове 152 до 
158.  

Потом су израђени нижи акти за уређење система квалитета и то: 
- Упутство за израду и побољшање студијских програма, 
- Пословник квалитета Универзитета у Бањој Луци, 
- Процедура за праћење и унапређење квалитета, 
- Обрасци за праћење квалитета  

 
Сенат Универзитета је и формално усвојио Упутство за израду и побољшање 

студијских  програма,  а  остали  документи  дати  су  као  радни  материјали  на 
расправу по организационим јединицама послије чега ће се дорађени материјали 
прослиједити Сенату на усвајање.   

 
Наведени  документи  могу  се  преузети  са  веб  странице  Универзитета,  са 

локације:  
 

www.unibl.org   О Универзитету Осигурање квалитета 
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Побољшању квалитета и изградњи културе квалитета свакако доприносе и 

сљедећи, има формално донесене Универзитетски акти кодекс наставничке етике,  
Кодекс  понашања  студената  и  Кодекс  понашања  административних  радника, 
којима се прописују морални и етички принципи којих су дужни да се придржавају 
запослени на Универзитету.  

 
Ови,  као  и  бројни  други  документи  који  су  индуректно  повезани  са 

осигурањем  квалитета  могу  се  преузети  са  веб  странице  Универзитета,  са 
локације:  

 
www.unibl.org   О Универзитету Закони и интерни прописи 

 
Документи, врло битни за олакшавање мобилности студената су Правилник 

о  признавању  периода  студирања  проведених  на  страним  високошколским 
установама  и  Информациони  пакети  и  Додатак  дипломи  на  енглеском  језику. 
Њихова израда услиједиће најкасније до краја 2012. године. 
 
4.8. Улога студената у управљању Универзитетом 
 

Улога  студената  дефинисана  је  Законом  о  високом  образовању  и  Статутом 
Универзитета.  У  Закону  је  поглавље  IX  –  СТУДЕНТИ  посвећено  правима  и 
обавезама  студената,  али  поглавље  VII  –  ОРГАНИЗАЦИЈА  ВИСОКОШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ прописује обавезе укључивања студената у органе универзитета.  

Студенти су укључени у сва академска и управљачка тијела Универзитета. На 
нивоу  факултета  студенти  имају  своје  представнике  у  наставно‐
научним/умјетничким  вијећима:  20%  од  укупног  броја  чланова  вијећа  припада 
студентима. Исто правило вриједи и за састав Сената – и ту студенти имају 20% 
чланова. Управни одбор, такође, има представника студената,  један од  једанаест 
чланова  је  студент.  Један  представник  студената,  и  то  предсједник  Студентског 
парламента, учествује у раду Колегијума и Проширеног колегијума ректора. 

Студенти имају два представника у Комитету за осигурање квалитета и два 
представника у Комитету за етичка питања.  

Представници студената су, такође, укључени у комисије и радна тијела која 
се баве питањима важним за студенте (нпр. Радна група за интерну евалуацију). 

Поред  тога  што  учествују  у  управљачким  тијелима  и  радним  групама, 
студенти су укључени и у све релевантне активности на Универзитету, тако што 
се  позивају  на  конференције,  дебате и  све  догађаје  на  којима  се  расправља  о,  за 
њих важним питањима. 

Студентске  представнике  у  свим  тијелима  именује  Студентски  парламент, 
највише студентско тијело које заступа интересе студената. 

Студенти  су  кроз  Студентски  парламент  и  кроз  кровну  Унију  Студената 
Републике  Српске  (УСРС)  активно  присутни  у  раду  кровне  Европске  студентске 
организације  (ЕСУ).  Важно  је  истакнути  да  су  студенти  били  организатори  и 
суорганизатори бројних радионица, семинара и конференција од којих се посебно 
издваја  годишњи  научни  скуп  под  називом  „Студенти  у  сусрет  науци“,  који  се 
одржава  у  новембру  мјесецу  сваке  године  уз  присуство  студената  са  више 
универзитета. 
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5. ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  
 

5.1. Преглед студијских програма 
 
На  Универзитету  у  Бањој  Луци  изводе  се  54  студијска  програма  на  првом 

циклусу  студија.  Њихово  трајање  приказано  је  у  табели  5.1.  Нису  још  започеле 
студије  другог  циклуса  на  свим,  већ  само на  26  студијских  програма1,  осјенчено 
приказаних  у  табели  5.1.  За  сада  су  програми  првог  и  другог  циклуса  студија 
подударни  –  програми  другог  циклуса  остају  у  истој  дисциплини  и  под  истим 
називом као и програми првог циклуса – али неки факултети показују тенденције  
ка ужем усмјеравању, тј. проширењу броја програма у другом циклусу студија.  

Наставни  планови  нових  студијских  програма  развијени  су  послије 
приступања  болоњском  процесу  и  на  сваком  постоји  најмање  трогодишње 
искуство. Оно показује да је неопходна ревизија студијских програма.  

 

Факултет Студијски програм Трајање (год.) 
I циклус II циклус 

Електротехнички факултет Рачунарство и информатика 4 1 
Електроника и телекомуникације 4 1 
Електроенергетски и индустријски 
системи 4 1 

Технолошки факултет Хемијска технологија 4 1 
Биотехнолошко прехрамбени 4 1 
Текстилно инжењерство 3 2 
Графичко инжењерство 3 2 

Машински факултет Производно машинство 3 2 
Енергетско и саобраћајно машинство 3 2 
Индустријско инжењерство и 
менаџмент 3 2 

Заштита на раду 3 2 
Мехатроника 3 2 

Правни факултет Право 4 1 
Економски факултет Економија 4 1 
Медицински факултет Медицина 6 - 

Стоматологија 6 - 
Фармација 5 - 
Здравствена њега 4 1 

Пољопривредни факултет Анимална производња 3 2 
Биљна производња 3 2 
Аграрна економија и рурални развој 3 2 

Шумарски факултет Шумарство 3 2 
Филозофски факултет Филозофија 3 2 

Психологија 3 2 
Педагогија 4 1 
Историја 4 1 
Разредна настава 4 1 
Предшколско васпитање 3 2 

                                                 
1  Паралелно  са  новим,  реформисаним  студијским  програмима  још  увијек  су  актуелни  и  пред‐
болоњски програми на којима има студената који  још нису завршили студиј.   Постоји законска 
обавеза да се тим студентима омогући да заврше студиј до краја школске 2012/2013 године, али 
је са наставом на тим програмима завршено па није сврсисходно да се њима овдје бавимо. 
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Архитектонско-
грађевински факултет 

Архитектура 4 1 
Грађевинарство 4 1 
Геодезија 4 1 

Природно-математички 
факултет 

Биологија  4 1 
Географија  4 1 
Математика и информатика  4 1 
Физика 4 1 
Хемија 4 1 
Екологија и заштита животне средине 4 1 
Просторно планирање 4 1 
Техничко васпитање и информатика 3 0 

Академија умјетности Ликовна умјетност 4 1 
Музичка умјетност 4 1 
Драмска умјетност 4 1 

Факултет физичког 
васпитања и спорта 

Општи наставнички 4 1 
Спорт 3 2 

Филолошки факултет Српски језик и књижевност 4  
Енглески језик и књижевност 4 1 
Њемачки језик и књижевност 4 1 
Италијански језик и књижевност и 
српски језик и књижевност 4 1 

Француски језик и књижевност 3 2 
Факултет политичких 
наука 

Журналистика 4 1 
Социјални рад 4 1 
Социологија 4 1 
Политичке науке 4 1 

Рударски факултет Рударство 4 1 
 
Табела 5.1: Модели студијских програма  I и II циклуса студија 
 
 

5.2. Процедура за осигурање квалитета студијских програма 
 
У  циљу  што  одговорнијег  приступа  осигурању  квалитета  студијских 

програма  и  слиједећи  смјернице  европских  стандарда  и  праксу  сенат 
Универзитета  је  септембра  2011.  године  донесио  Упутство  за  израду  и 
побољшање студијских програма у којем су, поред одређених упутстава и препорука 
за  израду  стидијских  програма,  изложени  основни  принципи  и  нормативи  које 
програми  требају  испуњавати и  утврђена процедура  саме  израде.  У  Упутству  су  ти 
поступци детаљно описани.  

Доношење  Упутства  био  је  предуслов  за  покретање  процеса  ревизије 
студијских програма планиране у програму рада за 2012. годину.  

Први  корак  ће  бити  ревизија  циљева  и  исхода  учења  сваког  студијског 
програма и провјера њихове усклађености са потребама друштва и тржишта рада, 
те  провјера  испуњености  кадровских  и  материјалних  услова  за  извођење 
програма. Потом се мора испитати да ли структура студијског програма одговара 
исходима  учења,  у  смислу  да  осигурава  њихово  постизање,  а  да  не  оптерећује 
студенте  непотребним  садржајима.  То  се  постиже  састављањем  такозване 
матрице компетенција.  
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Исходи  учења  морају  се  усагласити  и  са  Оквиром  високошколских 
квалификација  у  БиХ  који  прописују  генеричка  знања,  способности  и 
компетенције по завршетку појединог циклуса студија.  

 
Интерне  евалуације  су  показале  да  су  поједини  студијски  програми  још 

увијек преоптерећени, садрже велики број предмета са малим бројем ECTS бодова, 
велике разлике у ECTS вриједностима по предметима, превелике разлике између 
усмјерења у оквиру истог  студијског програма, мало изборних могућности, мале 
могућности за стицање меких и комплементарних знања и вјештина итд.   

Из  назива  различитих  предмета  се  често  наслућује,  не  улазећи  у  дубљу 
анализу курикулума да се ради о веома сличним дисциплинама. То, такође, отвара 
широк полигон за рационализацију трошкова и побољшање квалитета наставе.   

Предметна  ревизија  требала  би  да  идентификује  стратешке  студијске 
програме  и  оне  чије  извођење  није  пријеко  потребно.  У  случају  гашења  неких 
студијских  програма,  извршило  би  се  прегруписавање  кадра  на  најсродније 
студијске програме и тако подигао ниво њихове кадровске опремљености. 

 
 

5.3. Циљеви и исходи учења 
 

Разрада  нових  студијских  програма  направљена  је  под  утицајем  сцене  која 
влада  европским  простором  високог  образовања.  Гласније  него  икад  од 
универзитета  се,  пропорционално  аутономији,  захтијева  одговорност  према 
студентима и друштву за квалитет студијских програма и њихову усклађеност са 
потребама. Сагласно томе, универзитетски наставници начинили су прве напоре 
да  јасније  и  конкретније  специфицирају  циљеве  и  исходе  учења  студијских 
програма,  тј.  знања,  вјештине  и  компетенције  које  се  студенту  гарантују  када 
заврши  дати  студиј.  Ради  прегледа,  а  и  у  намјери  да  буду  катализатори  дубљег 
промишљања  о  циљевима  и  објективним  могућностима  и  о  начину  њихове 
спецификације,  овдје  су  дати  циљеви  и  исходи  учења  за  неколико  студијских 
програма. 

 
Разредна настава 
 
Циљеви:  1. Стицање  професионалних  компетенција  професора  разредне 

наставе у планирању, извођењу и вредновању разредне наставе 
од I до V разреда деветогодишње основне школе; 

2. Оспособљавање  студената  за  примјену  постојећих  иновација  и 
савремене образовне технологије у разредној настави; 
 

3. Обучавање  студената  првог  циклуса  за  дидактичко‐методичко 
корелирање садржаја разредне наставе; 

4. Стицање услова за даље школовање и стручно усавршавање. 
Исходи 
процеса 
учења: 

1. Усвојеност  фундаменталних  стручних,  педагошких, 
дидактичких  и  методичких  сазнања  релевантних  за 
компетентно  планирање,  извођење  и  вредновање  наставе, 
ваннаставних  и  осталих  васпитно‐образовних  активности 
ученика I‐V разреда савремене деветогодишње основне школе; 
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2. Обученост  за  примјену  постојећих  иновација  и  савремене 
образовне технологије у разредној настави; 

3. Оспособљеност  студената  првог  циклуса  за  релевантно 
повезивање  реализације  наставних  садржаја  у  разредној 
настави; 

4. Припремљеност  студената  за  анализирање  предности  и 
недостатака  савременог  васпитно‐образовног  рада  ради 
развијања  пројекција  иновирања  и  унапређивања  наставних  и 
ваннаставних активности у разредној настави. 

 
 

Музичка умјетност 

 
Циљеви:  Омогућавање  пуне  афирмације  индивидуалних  потенцијала

студентског талента, пружајући им могућност слободног избора 
и  утицања  на  сопствени  развој.  Развој  умјетничке  дјелатности, 
уобличен  кроз  реализацију  умјетничких  пројеката,  семинара  и 
мајсторских радионица, те обезбјеђивање пласмана студената на 
тржишту  рада,  као  и  праћење  истог  у  смислу  унапређивања 
могућности за запошљавање. 
 

Исходи 
процеса 
учења: 

Очекивана  знања,  вјештине  и  способности  студента  у  највећој 
мјери  су  подударни  са  ставом  радне  групе  AEC  –  Polifonia  – 
Bolognaworkinggroup. 
 
1. Способности у умjетничком изражавању 

По завршетку студија,  студенти би се требали појавити као 
развијене личности са способностима за креацију, реализацију и 
изражавање сопствених умјетничких концепата. 

 
2. Репертоар и ансамбли 

По  завршетку  студија,  студенти  би  требали  имати,  а  на 
основу  искуства  у  репрезентативним  радовима,  репертоар  са 
основних студија. Тамо гдје су студенти били ангажовани у раду 
ансамбала,  у  оквиру  првог  циклуса,  требало  би  да  су  у 
могућности по завршетку студија преузети главну улогу у овим 
активностима. 

 
3. Педагошке вјештине 

Након што су стекли основну обуку из педагогије, студенти 
би требало да су у могућности елементарно подучавати ученике 
на основном и средњем нивоу едукације. 
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Психологија 
 
Циљеви:  Додипломски  студиј  психологије  (у  трајању  од  3  године  –

180ECTS бодова) има за циљ: 
1. Упознавање  са  предметом,  методама  и  развојем  психологије 

као струке, те овладавање основним психолошким појмовима 
и водећим теоријским системима;  

2. Упознавање  са  основним  принципима  психичког  развоја  и 
начинима  когнитивног  функционисања,  те  разумијевање 
понашање појединца и група;  

3. Овладавање статистичким методама и основнм методолошкм 
поступцима;  

4. Упознавање  и  придржавање  кодекса  струке  и  моралних 
начела; 

5. Стицање предуслова за наставкак образовања у струци.  
 

Исходи 
процеса 
учења: 

Након завршетка додипломског студија психологије створени су 
услови  за  наставак  студирања  психологије  (и  других  сличних 
студија).  Такође,  студент/ткиња  који/а  заврши  први  циклус 
стекало/ла  је  фундаментална  знања  и  вјештине  из  различитих 
области  психологије,  које  су  примјенљиве  у  каснијем 
запошљавању. Додипломски  студиј психологије осопособљавају 
за: 
1. анализирање  проблема,  појава  и  задатака  из  различитих 

психо‐теоријских перспектива; 
2. примјену  знања  из  методологије  научних  истраживања  у 

рјешавању већине постављених проблема; 
3. критичко интерпретирање научне и стручне литературе; 
4. примјену  основних  статистичких  процедура  коришћених  у 

психосоцијалним  истраживањима  и  употребу  адекватних 
статистичких пакета за обраду података;  

5. примјену вјештине самосталног учења заснованог на научним 
принципима; 

6. остваривање тимске комуникације; 
7. учествовање  у  планирању  и  реализацији  различитих 

психосоцијалних‐програма; 
8. формирање  етичког  суда  о  појавама  у  складу  са  општим 

моралним принципима и етичким кодексом струке. 
У  складу  са  одлуком  Савеза  европских  друштава  психолога  о 
стандардизацији  образовања  психолога,  завршетак  основног 
студија не пружа нужне компетенције за обављање психолошке 
праксе.  Предуслов  за  самостално  бављење  психологијом  је 
завршени  мастер  студиј  психологије  (укупно  300  ЕCTS  бодова 
укључујући  и  основни  студиј)  и  једногодишњи  радни  стаж  под 
супервизијом.  
Специфични исходи процеса  учења  одређују  се  у  оквиру  сваког 
обавезног наставног предмета. 
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5.4. Наставни планови студијских програма 
 
У  наставним  плановима  присутни  су  многи  елементи  болоњске  реформе. 

Предмети  су  вредновани  ECTS  бодовима.  Уведен  је  принцип  годишњег 
оптерећења студента од 60 ECTS бодова. То одговара укупном радном оптерећењу 
студената од 18002 сати годишње, тако да  један бод представља 30 сати укупног 
рада студента. Тако предмет који носи 5 ECTS бодова подразумијева 150 сати рада 
заједно  са  наставом.  Претпоставимо  фонд  сати  наставе  од  2+2=4  сата,  на  15 
седмица.  То  би  студенту одузело 60  сати.  За  самостални рад и  спремање испита 
остало  би  студенту  на  располагању  90  сати  или  нешто  преко  2  седмице.  Ако 
просјечан  студент  може  да  спреми  такав  предмет  за  2  седмице,  укључујући  и 
учење у току наставе, онда је број бодова добро додијељен. 

Студијски програми садрже изборне предмете и више практичног рада у које 
је укључено и учење док траје настава, и пројектних задатака него што  је то био 
случај са пред‐болоњским програмима.  

Да  би  се  олакшао  студиј  и  повећала  пролазност  студената,  у  наставним 
плановима  доминирају  једносеместрални  предмети,  а  испитивање  студената  се 
обавља  по  дијеловима,  у  облику  колоквија,  тестова,  семестралних  и  домаћих 
радова,  израде  пројектних  задатака,  итд.  Прати  се  и  вреднује  и  активност 
студента у току наставе и тако подстиче интерактивност наставног процеса. 

Међутим,  детаљнији  преглед  показује  да  су  елементи  болоњске  реформе 
само формално задовољени, а да се у суштини, на квалитетнијем и сврсисходнијем 
програму,  који  ће  на  најлакши  начин  довести  студента  до  неопходних  знања  и 
способности, још увијек мора много радити.  

Наставни планови су преоптерећени, садрже велики број предмета са малим 
бројем  ECTS  бодова.  Предњаче  Музичка  умјетност  са  11,  Драмска  умјетност  и 
Архитектура са 10, те Стоматологија, Просторно планирање и Разредна настава са 
9 предмета у семестру. 

Број  ECTS  бодова  није  објективно  утврђен.  На  примјер,  на  студијском 
програму Музичка умјетност ‐ клавир, у 6 семестру, предмет Клавир износи 15, а 
Анализа  музичког  дјела  само  3  бода  иако  имају  исти  фонд  сати  (2+1).  Да  ли  је 
толика  разлика  оправдана?  На  примјер,  на  студијским  програмима 
Пољопривредног факултета,  сви  предмети  имају  исти фонд  часова  (2+2)  и  исти 
број ECTS бодова (5). 

Различита  усмјерења  не  дају  се  уклопити  у  свој  студијски  програм,  јер  се 
пуно разликују. Не би требало да се разликују више од 35%. Разлике иду дотле да 
у оквиру једног студијског програма поједина усмјерења имају различите моделе, 
4+1 и 3+2. Примјери оваквих случајева су студијски програми Драмска умјетност и 
Текстилно инжењерство. 

Мало  изборних  предмета  на  неким  студијским  програмима.  На  примјер,  на 
студијском  програму  Педагогија  није  било  ни  једног  изборног  предмета,  па  су 
уведени приликом поновног лиценцирања, само 6 од 240 ECTS бодова, или  2,5% 
носе изборни предмети на Географији, 10 од 240 ECTS на Праву, 12 од 240 ECTS на 
Музичкој умјетности итд. 

                                                 
2 Према академском календару ради се о 45 радних седмица, што помножено са 40 сати седмично даје 

1800 сати 
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Понуђени велики број изборних предмета на другим студијским програмима 
на појединој  позицији  само отежава реализацију наставе,  а  не повећава изборне 
могућности студенту.  

Флексибилност подразумијева да  се  студенту понуди већи број  прилика да 
бира.  Нема  пуно  флексибилности  у  томе  што  на  малом  броју  позиција  постоји 
велики број могућности. 

Понекад се нека позиција декларише изборном, али нема података о списку 
изборних предмета  (Здравствена њега) или  је наведен  само  један предмет  (нпр. 
Електроника  и  телекомуникације,  семестар  6,  позиција  6,  затим  Аграрна 
економија и рурални развој, семестар 4, позиција 6, али то није све). 

Често  се  изборним  предметима  додјељује  мали  број  бодова,  или  се  бодови 
уопште  не  додјељују  (нпр.  студијски  програм  Архитектура).  То  говори  да  су 
изборни предмети занемаривог, тј. чисто формалног значаја. Изборне могућности 
по усмјерењима нису уједначене. Нема назнака о могућности избора предмета из 
студијских програма изван матичне области.  

Мало  је  предмета  који  оспособљавају  студента  за  “меке  вјештине”  попут 
вјештина комуницирања,  писања,  рада  у  тиму,  рачунарских и  језичких  вјештина 
или  је  тим предметима дат  спорадичан значај кроз изборне предмете који  се не 
вреднују.  Мало  је  гостујућих  наставника  из  иностранства.  Нема  наставе  на 
страном језику. 

Изборни  предмети  би  требало  да  буду  присутни  не  само  у  групи  уже 
стручних,  него  и  у  другим  групама  предмета.  Међутим,  нема  класификације 
предмета  у  групе:  општеобразовну,  општестручну  и  уже  стручну,  тако  да  се  ни 
њихов однос, ни присуство изборних предмета у њима не може установити. 

И на крају, али најважније јесте то да структура студијских програма треба да 
буде таква да осигурава постизање унапријед утврђених исхода учења. То и јесте 
главни разлог за ревизију циљева и исхода учења сваког студијског програма.  

Због тога што су потребне опсежне и дубоке, напријед наведене, активности 
на  доради  студијских  програма првог  циклуса  студија,  наставни планови другог 
циклуса нису ни наведени  у  овом извјештају,  јер ће  се и  они неминовно морати 
дорађивати,  а  то  ће  се  моћи  квалитетније  извести  по  доради  планова  првог 
циклуса. 
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6. ПРОЦЕДУРЕ ОЦЈЕЊИВАЊА СТУДЕНАТА  
 
Питању  испитивања  и  оцјењивања  студента  на  Универзитету  је  посвећено 

пуно пажње која је заокружена доношењем званичних аката „Правила студирања 
на  првом  и  другом  циклусу  студија“  и  „Правила  студирања  на  трећем  циклусу 
студија“  усвојених  на  сједницама  Сената  од  17.03.2008.  и  25.02.2010.  године, 
респективно. 

 
Правила  су  прожета  принципима  болоњске  реформе  о  интерактивној 

настави  окренутој  студенту.  Захтијева  се  континуирано  оцјењивање,  праћење 
напредовања  током  цијелог  семестра,  вредновање  активности  на  настави, 
разноврсност  облика  испитивања  (практични  радови,  пројекти,  есеји,  семинари, 
презентације  и  сл.),  подстиче  на  стицање  практичних  вјештина  итд.  Постоје  и 
конкретни механизми да се то постигне.  Један од њих  је структура испита (члан 
31.  и  32.)  која  подразумијева  предиспитне  обавезе  и  завршни  испит.  Завршни 
испит  може  носити  максимално  50  од  100  бодова  (члан  35).  То  је  конкретан 
механизам  који  спречава  традиционалан  начин  испитивање  у  виду  једног 
цјеловитог испита.  

Правила садрже и конкретне одредбе које промовишу отвореност и  јавност 
испита, правовременост резултата и процедуре жалби. 

Правила  нуде  већу  флексибилност  студија,  јер  у  случају  обнове  године 
омогућују студенту да слуша и полаже предмете из наредне године студија. 

 
Правила студирања се могу наћи на сајту Универзитета, на локацији: 
 

www.unibl.org  О Универзитету Закони и интерни прописи. 
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7. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 

7.1. Структура запослених 
 
Укупан  број  стално  запослених  на  Универзитету,  с  почетка  2010/2011. 

школске године, износио је 1231 особу. Од тога броја 722 чини наставно особље, а 
509 административно‐техничко особље.  

У  настави  је  ангажовано  више  кадра,  укупно  1112  у  зимском  семестру 
школске  2011/2012.  године.  Разлику  од  390  представљају  спољњи  сарадници, 
такозваних „хонорараца“. Ради се о великом броју спољњих сарадника, али   удио 
њиховог  учешћа  у  настави  није  пропорционалан  том  броју,  јер  они  углавном 
изводе мањи број часова наставе.  

Укупан број запослених повећао се од 2008. до 2011. године: са 1038 на 1231 
радника. У том периоду број наставног особља је повећан за 119, а администрације 
за  74  радника.  Наставно  особље  износи  око  58,7%,  а  ненаставно  око  41,3%  од 
укупног  броја  запослених.  На  први  поглед  може  се  стећи  утисак  да  је  у  питању 
велики број ненаставног особља, али треба имати у виду да то особље опслужује 
не  само  стално  запослене  наставнике  и  сараднике,  него  и  спољње,  гостујуће 
професоре. 

 
 

 
 

График 7.1. Однос броја запосленог наставног и административног особља 
на Универзитету у периоду 2008‐2011. године 

 
 
7.1.1. Однос сопственог и спољњег наставног кадра 

 
Како  се мијењао број  стално  запослених и  гостујућих наставника приказује 

сљедећи график. 
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График 7.2. Однос броја стално запосленог и гостујућег наставног кадра у 
2008., 2009. 2010. и 2011 години 

 
 У  2011.  години  у  односу  на  2010.  укупан  број  ангажованих  у  настави  је 

смањен са 1173 на 1112. Смањење се десило у категорији хонорарно ангажованих 
у  настави,  док  је  у  категорији  пуног  радног  односа  настављен  тренд  повећања, 
како је приказано у сљедећој табели. 

 

  Година     Пуни радни 
однос Хонорар Укупно 

     2008     603   543  1146 
     2009     643    467   1110 
     2010     695    478   1173 
     2011     722    390   1112 

 
 
Табела  7.1.  Успоредба  броја  сопственог  наставног  особља  и  особља 

ангажованог споља у 2008, 2009, 2010 и 2011 години 
 
Сви  факултети  Универзитета  у  Бањој  Луци,  осим  Медицинског  факултета, 

имају  знатно  већи  број  стално  запосленог  наставног  особља  у  односу  на  број 
наставног  особља  ангажованог  у  допунском  раду.  Од  укупног  броја  наставног 
особља  ангажованог  на  Универзитету  по  уговору  о  допунском  раду  43% 
ангажовано  је  на  Медицинском  факултету.  Дистрибуција  по  факултетима 
приказана је на табели 7.2. 
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Факултет/академија 

Ст
ал
но

 
зa
по
сл
ен
и 

Хо
но
ра
р 

Ук
уп
но

 

Академија умјетности 58 31 89 
Архитектонско-грађевински факултет 45 44 89 
Економски  факултет 50 6 55 
Eлектротехнички факултет 43 13 56 
Машински факултет 40 5 44 
Медицински факултет 75* 171 246 
Правни факултет 24 7 30 
Природно-математички факултет 76 32 107 
Пољопривредни факултет 47 17 63 
Технолошки факултет 38 4 42 
Факултет физичког васпитања 
и спорта 30 3 33 

Филозофски факултет 65 22 87 
Шумарски факултет 25 8 33 
Филолошки факултет 62 10 72 
Факултет политичких наука 32 14 46 
Рударски факултет 12 3 15 

У К У П Н О : 722 390 1112 

 
 

Табела 7.2. Број наставног особља  
а) у пуном радном односу и 
б) хонорарно ангажованих у 2011. године по факултетима 
 
 
7.1.2. Структура сопственог наставног кадра 
  
Сопствени  наставни  кадар,  који  дакле  броји  722  запослених,  има  сљедећу 

структуру по звањима (види и график 7.3):  
 

 84 редовна професора,  
 90 ванредна професора,  
 158 доцента, 
 211 виша асистента,  
 158 асистената и  
 8 лектора.  
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График 7.3. Упоредни преглед структуре наставног кадра за 2009, 2010 и 2011 
годину  

 
Прве три категорије су наставници, укупно 332. Они изводе теоретске облике 

наставе,  предавања.  Посљедње  3  категорије  су  сарадници,  390.  Они  изводе 
практичну наставу. 

Сви наставници су доктори наука3. То је минималан услов, прописан Законом 
о  високом  образовању  да  би  се  добило  најниже  наставничко  звање,  звање 
доцента. За избор у виша звања потребни су додатни услови, попут објављивања 
одређеног броја научних радова, издавања књига, менторство кандидата другог и 
трећег циклуса студија и још неки.  

Међусобни  однос    наставничких и  сарадничких  звања  је  46% према  54%,  а 
удио појединих звања у укупном броју академских звања  је  сљедећи: асистената 
21.8%)  виших  асистената  29.2%,  док  је  доцента  21.8%,  ванредних  професора 
12,4% и редовних професора 11,6%. 

 
У табели 7.3 је дата структура сопственог наставног кадра по факултетима и 

академским звањима. 
 

 

Ре
до
вн
и 

пр
оф
ес
ор
и 

Ва
нр
ед
ни

 
пр
оф
ес
ор
и 

Д
оц
ен
ти

 

Ви
ш
и 

ас
ис
те
нт
и 

Ас
ис
те
нт
и 

Л
ек
то
ри

 

Ук
уп
но

: 

Академија умјетности 2 12 28 5 11 0 58 
Архитектонско-
грађевински факултет     2 4  4 18 17 0 45 

                                                 
3  Неке информације могу изгледати непотребне, али треба имати у виду да су намијењене страним 

експертима 
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Економски  факултет 10 6 9  13   10 1 49 
Eлектротехнички факултет     4 6  6  12 15 0 43 
Машински факултет 5 6  13  9 6 0 39 
Медицински факултет 8 6  2 23 24 0 64 
Правни факултет 8 1 3 4 7 0 23 
Природно-математички 
факултет 5 10  17 22 21 0 75 

Пољопривредни факултет 8 5 11 21 1 0 46 
Технолошки факултет 10 5 6  13 2 0 36 
Факултет физичког 
васпитања и спорта 3     6 7 11 3 0 30 

Филозофски факултет 7     8 16  21 13 0 65 
Шумарски факултет 3 4  3 14 1 0 25 
Филолошки факултет 2 6 18 14 15 7 62 
Факултет политичких наука 4 2  9  8 9 0 32 
Рударски факултет 1 0  5 3 3 0 11 

У К У П Н О : 84 90 158 211 158 8 722 

  
 
Табела 7.3. Структура наставног особља на Универзитету у Бањој Луци 2011. 

године по факултетима 
 
7.1.3. Напредовање 
 
У  2011.  години  проведен  је  за  19  мање  избора  у  виша  звања  него  у  2010. 

години  (график 7.4). Највећи број избора је у звање вишег асистента, па је виших 
асистената у структури наставног кадра значајно порастао (график 7.3). 

 
 

 
 

График 7.4. Упоредни однос броја избора у наставничка и сарадничка звања од 
2008. до 2011. године. 
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Највише  избора  је  било  на  Медицинском  факултету  (46)  и  Природно‐

математичком  факултету  (18),  а  најмање  на  Правном  факултету  и  Рударском 
факултету по (1). 

 
7.1.4. Покривеност наставе сопственим кадром 
 
Дистрибуција  сопственог  наставног  кадра,  збирно  наставника  и  сарадника, 

по  факултетима  у  поређењу  са  бројем  студената  илустрована  је  на  графику  7.5. 
Процентуални  износ  броја  наставног  особља  према  броју  студената  представља 
број наставника на 100 студената. Нпр. на Електротехничком факултету то износи 
5.85%  што  значи  да  на  100  студената  теоретски  долази  5.85  %  наставника, 
односно 17 студената по наставнику. 

 

 
 
График 7.5. Процентуални однос наставног особља и студената 
 
Најмјеродавнија је анализа наставног кадра по студијским програмима. Али, 

она није  једноставна. На резултат  утиче број  студената на  студијском програму, 
јер  се  на  вјежбама,  а  некад  и  на  предавањима,  студенти  дијеле  у  групе.  Неки 
факултети  имају  заједничку  наставу  на  више  студијских  програма,  а  с  друге 
стране,  наставу  често  изводе  наставници  који  немају  пуну  норму  на  својим, 
матичним факултетима, на којима се воде. Док се не разради процедура за такву 
анализу,  може  се  направити  процјена  покривености наставе  сопственим  кадром 
на нивоу Универзитета. 

Ако  посматрамо  само  први  циклус  студија  на  54  студијска  програма,  под 
претпоставком да сви трају 4 године, и узимајући да приближно 12 часова отпада 
на предавања (половину фонда од 25 часова)  добијамо да је укупно потребно 

54 х 4 х 12= 2592  
часова  наставе.  Рачунајући  са  нормом  од  6  часова  наставе  излази  да  је  за 

покривање  наставе  потребно  432  наставника.  Расположиви  број  од  309 



Универзитет у Бањој Луци:  Извјештај о самоевалуацији за 2010/11. школску годину 
 
 

71/98 
 

наставника  показује  да  Универзитет  располаже  са  преко  70%  потребних 
наставника искључујући рад преко норме. 

Број асистената је теже процијенити јер се студенти за вјежбе дијеле у групе.  
 
Када сви студијски програми буду изводили и други циклус студија, стање ће 

бити  неповољније.  У  том  случају  био  би  потребан  сљедећи  оријентациони  број 
наставника: 

(54 х 5  х 12):6= 3240 : 6 = 540. 
И  у  том  случају  расположиви  број  наставника  чини  око  57%.  Не  треба 

очекивати  да  ће  сви  студијски  програми  покренути  други  циклус  студија  чим 
добију прве бечелере, али расположиви период треба искористити да се осмисли 
политика кадровских ресурса која ће осигурати прикупљање и развој недостајућег 
кадра. 

 
7.1.5. Законски прописи о оптерећењу наставника и сарадника.  
 
У вези са нормама оптерећења наставника и сарадника, Министар просвјете 

и  културе  је  дана  02.10.2008.  године,  донио  Правилник  о  стандардима  и 
нормативима  за  обрачун  плата  запослених  на  јавним  високошколским 
установама.  

Према  том  правилнику,  да  би  остварио  пуну  плату  наставник  у  сталном 
радном  односу  треба  да  има  6  часова  контакт  наставе  (предавања)  седмично,  а 
сарадник 10 часова вјежби седмично. Прописане су и нормативно‐наставне групе 
студената. То поопштено рјешење у пракси изазива веома различите ефекте. Оно 
је подношљиво у случају поновљене наставе, тј. исте наставе за различите групе 
студената, нпр. кад предмет има фонд од 3 часа наставе и кад се настава понавља 
за двије групе студената. У таквом случају задужењем на два предмета, по једним 
у сваком семестру, наставник би остварио пуну норму.   Супротна  је ситуација на 
предмету  који  има  2  часа  наставе  коју  похађа  само  једна  група    студената.  У 
таквом  случају,  да  би  остварио  пуну  норму,  наставник  мора  бити  задужен  са  6 
предмета,  по  3  у  сваком  семестру.  Извјесно  уравнотежавање  постигнуто  је 
прописивањем  различитих  величина  група  за  поједине  образовне  области,  али 
примјерно рјешење изискује финија нормирања. 

 

7.2. Кадровска политика 
 
Централизовани  менаџмент  омогућио  нам  је  да  постигнемо  увид  у 

расположиви  наставни  кадар  и  његово  оптерећење  у  настави.  Набавком  и 
имплементацијом  информационог  система  (поглавље  9)  владаћемо  још 
прецизнијим информацијама и што је  још важније моћи ћемо их имати тренутно 
расположиве.  Чињенице  о  постојећем  стању  кадра  су  најбитнији  предуслови  за 
одговарајуће кадровске политике.  

Универзитет  нема  формално  усвојену  кадровску  политику  у  облику 
документа,  али има преглед кадровског потенцијала и кадровских потреба. Циљ 
наше  кадровске  политике  јесте  да  у  кратком  учинимо  одрживим  све  наше 
студијске програме са најмање 50% властитог кадра, те да подмладимо наставно‐
истраживачки  кадар,  повећавањем  учешћа  младих  асистената  у  укупном  броју 
новоизабраног наставног кадра.  
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Извјесни  елементи  политике  развоја  кадровских  ресурса  предложени  су  у 

програму рада за 2012. годину: 
1. У складу са створеним кадровским ресурсима треба интензивирати активности 
на  покривености  наставе  на  првом  и  другом  циклусу  студија  из  властитог 
наставног кадра, према одлуци о избору наставника и сарадника на уже научне 
области;  

2. Направити  конкретне  приједлоге  најбољег  начина  рјешавања  недостајућег 
кадра  ангажовањем  наставника  који  завршавају  докторске  дисертације,  чиме 
би се смањила потреба за ангажовањем гостујућих професора; 

3. Формулисати  приједлоге  за  расписивањем  конкурса  за  пријем  нових 
наставника и сарадника, а нагласак ставити на дефицитарне кадрове; 

4. Наставити  кадровску  политику  ангажовања  младог  и  перспективног  кадра 
правилним одабиром  (селекцијом) и школовањем студената који  су постигли 
најбоље резултате на основним студијама, чиме се ствара властити потенцијал 
будућих наставника и сарадника; 

5. Наставити  активности  на  унапређењу  наставног  процеса  стварањем  високог 
нивоа  организованости  и  одговорности  наставника  и  сарадника,  стварањем 
услова у којима њихови таленати и вјештине долазе   до изражаја и у складу с 
тим обезбиједити већу доступност наставника и сарадника студентима; 

6. Направити и реализовати програм педагошког образовања за асистенте и више 
асистенте  који  нису  слушали  те  програме  у  току  основних  студија,  као  и  за 
наставнике који искажу спремност да одслушају такав програм; 

7. Направити  кадровску  базу,  односно  регистар  свих  запослених  наставника  и 
сарадника и администрације Универзитета у Бањој Луци; 

8. Посебан акценат ставити на активније учешће Универзитета у развоју програма 
за образовање и обуку одраслих, што би било у складу са потребама појединаца 
и друштва, односно образовања и тржишта рада, а у циљу свеукупне подршке 
даљем друштвеном и економском развоју. 
 
7.2.1. Формални акти о усавршавању властитог кадра 
 
Правилник  о  стручном  и  научном  усавршавању  није  донесен.  Међутим,  у 

Закону постоји  одредба  као мотивација  за  усавршавање дефинисана  у  члану  98, 
који гласи:   

„Наставнику  послије  пет  година  рада  проведених  на  високошколској 
установи  може  бити  одобрено  плаћено  одсуство  у  трајању  од  једне  школске 
године ради стручног и научног усавршавања, у складу са статутом“.   

Такође, наставницима и сарадницима се одобрава плаћено одсуство са посла 
и по више мјесеци ако је оно у функцији научног и стручног усавршавања, посебно 
када  је  у  питању  боравак  на  иностраним  универзитетикма  и  институтима. 
Финансијска  подршка  за  учешће  на  научним  и  стручним  скуповима  није  више 
ријетка појава. 
 

7.2.2. Организација или суорганизација скупова, семинара и сл. 
          

О  агилности  организационих  јединица  у  организацији  научних  и  стручних 
скупова најбоље говори сљедећа табела у којој су наведен научно‐стручни скупови 
и друге стручне манифестације које су на Универзитету одржане у 2010. години.  
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                      Скуп 
    Датум 
одржавања 

Мјесто 
одржавања 

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ 

1. 
Симпозијум етномузиколога и музичких
теоретичара и педагога „Дани Владе С. 
Милошевића“ 

15. и 16.04.
2011.  Академија умјетности 

АРХИТЕКТОНСКО‐ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. 

Седми међународни научно‐стручни 
скуп “Савремена теорија и пракса у 
градитељству” (Организатори: 
Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију, 
Архитектонско‐грађевински факултет, 
Привредна комора РС и Завод за 
изградњу) 

14. и 15.04. 
2011. 

Бански двор,  
Бања Лука 

 
2. 

Научно‐стручни скуп „Обликовање 
насеља – нове методологије и искуства“ 
(Организатори: Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и 
екологију и Архитектонско‐грађевински 
факултет) 

13.05. 2011.  

Свечана сала Владе РС

3. 
Отварање изложбе “Digital Light” 
(Радионица студената друге године) 

02.‐04. 10. 
2011 

Бански двор,  
Бања Лука 

4. 
Први час декана за бруцоше градитеље

03.10. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

5. 

 Отварање изложбе: П.Е.Т. изложба 
студентских радова пројекти сарадње 
Архитеконско‐грађевинског 
факулета са заједницом инвалидних 
лица и привредом 

18.10. 2011.  

Бански двор,  
Бања Лука 

6. 
Отварање изложбе: Урбанизам 
награђени студентски радови 

25.10. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

7. 
Отварање изложбе: 10 EASA BiH 
(европско удружење студената 
архитектуре) 

01.11. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

8. 
Отварање изложбе: EKO‐ART, Lada Sega 
(Ријека) 

08.11. 2011.  
Бански двор,  
Бања Лука,  

9. 
Округли сто: Значај рачунарске 
механике у модерном приступу развоја 
архитектуре и грађевинарства 

11.11. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

10. 
Отварање изложбе: Видети енергију

21.11. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

11. 
Отварање изложбе: Радови професора и 
асистената Архитектонско‐грађевинског 
факултета у Бањој Луци 

05.12. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

12. 
Отварање изложбе: BODY NEVER LIES

08.12. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

13. 
Отварање изложбе слика Маје Додиг

09.12. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

14. 
Округли сто: “Градитељство – мјесто и 
улога у друштву” 

12.12. 2011.  
Бански двор,  
Бања Лука 
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15. 
Отварање изложбе: INSIDE OUT+

14.12. 2011. 
Бански двор,  
Бања Лука 

16. 

Међународни научно‐стручни скуп 
“Архитектура и урбанизам, 
Грађевинарство, Геодезија – јуче, данас, 
сутра” (прихваћено 73 рада) 

15.12. 2011. 

Бански двор,  
Бања Лука 

17. 

Свечана академија поводом 15‐
годишњице рада Архитектонско‐
грађевинског факултета (штампана 
монографија) 

16.12. 2011. 

Бански двор,  
Бања Лука 

 
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ 

    1. 
Криза као изазов за креирање нових 
стратегија и политика  

10.02.2011.  Бањалука 

   2. 
Researching economic development  and 
enterpreneuership  in transitional  economies

27‐ 29. 10 
2011 

Бањалука 

   3. 

Шести мешђународни симпозијум о 
корпоративном управљању – 
Корпоративно управљање – Мотор или 
оловне ноге развоја 

16.‐17.  06. 
2011 

Бања Врућица, 
Теслић 

 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

      1.  Симпозијум Инфотех  2011  Јахорина 

      2. 
Видеоконференцијски едукативни скупови 
које организује Свјетска банка кроз GDLN 

2011
Бања Лука 

      3.  ЕТРАН – научни скуп  2011  Бања Лука 
 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
     1. 

Конференција о достигнућима у електро и 
машинској индустрији ДЕМИ 2011 

26‐28. мај
2011. 

Машински  факултет, 
Бања Лука  

 
    2. 

Предавање на тему  
„САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У 

ПРОЈЕКТОВАЊУ АЛАТНИХ МАШИНА И 
ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА, Предавач Проф. 
Др. –Инг. ДРАГАН ВУЧЕТИЋ, University of 
Applied Science FH Bielefeld, Њемачка. 

01.11.
2011. 

Машински факултет
Бања Лука 

 
 
 
 
    3. 

Презентације компанија на ДЕМИ 2011
1. RMS d.o.o Belgrade, representative of 
Bruel&Kjaer, Denmark 
2. National Instruments d.o.o. Celje, Slovenia 
3. Техничко развојни центар‐ТРЦ, Нови 
Сад, Србија  
4. Kaldera Company d.o.o. Laktaši, Republic of 
Srpska, BiH  

26‐28. мај
2011. 

Машински факултет
Бања Лука 

 
 
    4. 

Дизајнирање производа и алата помоћу 
софтверског пакета AUTO DESK INVENTOR 
(пројекат No.158623–TEMPUS–1‐DE‐
SMHES,) 

јун, 
септембар, 
октобар, 

2011. 

Машински факултет
Бања Лука т 

 
 
    5. 

Напредно CAD моделирање примјеном 
Solid Works‐a“. 
(Пројекат: 144684‐TEMPUS‐2008‐RS‐
JPHES) 

31. марта  ‐
19. маја  

Машински факултет
Бања Лука 
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    6.  

Низ манифестација поводом прославе 40 
година Факултета 

Септембар
‐новембар 

Машински факултет
Бања Лука 

 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

1. 
„Update in the Field of Metabolic Syndrome, 
Obesity, Diabetes and Atherosclerosis: Special 
Clinical Pharmacology“ 

03.06.
2011. 

Медицинског 
факултета, Бања Лука 

2. 
Секција за клиничку и примјењену 
анатомију Српског лекарског друштва‐ 
Тема: "Нова истраживања у анатомији" 

03.06.
2011. 

Медицински 
факултета, Бања Лука  

3. 
"Imaging techniques for guiding and tracing 
of stem cells therapy and regenerative 
medicine" 

24.06.
2011. 

Медицински 
факултета, Бања Лука 

 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

1. 
XVI Научно‐стручно савјетовање агронома 
Републике Српске 

22.‐
25.03.2011. 

Требиње 

2. 
Гљиве и љековито биље  15.17.10.20

11. 
Бањалука 

 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

    
   1. 

Међународни научни скуп „Актуелна 
питања у примјени кривичног 
законодавства“ 

04.и 
05.02.2011. 

Правни факултет, 
Бања Лука 

    
   2. 

Савјетовање „Октобарски правнички 
дани“  

07.и 
08.10.2011. 

Правни факултет, Бања 
Лука 

 
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

   1.  100 година од открића атомског језгра 
         

23.09.2011. 

Природно‐
математички факултет, 
Бања Лука 

   2. 
Трећи конгрес српских географа са 
међународним учешћем 

12.и 
13.10.2011.  

Природно‐
математички факултет, 
Бања Лука 

 
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

    1. 
IX Савјетовање хемичара и технолога 
Републике Српске 

2011
Бања Лука 

 
ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА 

 
   1. 

Трећи међународни научни конгрес 
,, Антрополошки аспекти спорта, 

физичког васпитања и рекреације“ 

03.и 04.11. 
2011. 

Факултет  физичког 
васпитања и спорта,  
Бања Лука 

   
   2. 

Други одбојкашки семинар за 
наставнике и тренере млађих категорија  06.01.2011. 

Факултет  физичког 
васпитања и спорта, 
Бања Лука 

 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

    
   1.  

Округли сто на тему „Болоњски прпцес 
као научно –истраживачки  проблем"  

25. мај 2011.
године 

Филозофски  факултет
у Бањој Луци 
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Филозофском факултету у Бањој Луци

    
   2. 

Научни скуп "Квалитет наставног и 
научног  рада и Болоњски  процес" 

16. и 
17.12.2011 

Филозофски  факултет 
у Бањој Луци 

   
   3. 

Научни скуп "Први Светски  Рат и 
Балкански чвор" 

06. и 07.11.
2011. године

Институт, за савремену 
историју  у Београду 

   
   4. 

Научни скуп "Русија и Балкан у 
савременом свијету" 

09.12.2011. 
године 

Народно  позориште  у 
Бањој Луци 

 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
   1. 

Мониторинг здравственог стања шума у 
Републици Српској – Семинар одржан за 
шуме четинара. 

05.06.2011. „Потоци“ 
Источни Дрвар 

   
   2.  

Мониторинг здравственог стања шума у 
Републици Српској –  Семинар одржан за 
шуме лишћара. 

06.07.2011. „Гозна“ 
Челинац 

 
   3.       

Организација  и  успостављање 
Извјештајно‐дијагнозне  и  прогнозне 
службе на подручју Републике Српске 

02.12.2011. Бања Лука 

 
ФИЛОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ 

   1.  Modernizing literary and cultural studies 
17‐19.03.2011. Филолошки факултет

Бања Лука 

   2.  L'Italia altrove" (Италија другдје) 
17 .и 18.06.
2011. 

Филолошки факултет
Бања Лука 

   3. 
Критичке‐културолошке студије у 
постјугословенском простору 

09.12. 2011.
Ректорат 

ФАКУЛТЕТ  ПОЛИТИЧКИХ  НАУКА

   1.  Спољна  политика  Сједињених 
Америчких Држава на Балкану 

19.05.2011. Ректорат, Бања Лука

РУДАРСКИ   ФАКУЛТЕТ 

   1. 
Међународни  скуп:  ''XIV  Balkan  Mineral 
Processing Congress’’ 

14 ‐16.06.
2011.  

       Тузла 

   2. 

Национални  скуп  са  међународним 
учешћем: ''Научно‐стручни скуп Зеолити 
Републике  Српске  и  њихова  употреба  у 
исхрани и пољопривреди'' 

24.06. 2011.     Приједор 

 

 
Поред  одржавања  наведених  скупова,  многи  наставници  наших  факултета 

учествовали  су  са  својим радовима на великом броју научно‐стручних и научно‐
умјетничких  скупова  у  земљи  и  иностранству.  Посебно  овдје  треба  истаћи 
Академију  умјетности,  чији  су  наставници  и  сарадници,  као  и  студенти  у  2010. 
години  учествовали  на  великом  броју  концерата,  изложби,  представа  и  других 
манифестација. 
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7.2.3. Мотивација кадра за веће залагање и учење  
 

Не  постоје  посебни  акти  о  мотивисању  особља  сем  члана  143  Статута  који 
омогућује  да  се  „истакнутим  наставницима  и  другим  запосленим  радницима 
Универзитета који су својим дугогодишњим радом на Универзитету дали посебан 
допринос  развоју  Универзитета,  могу  се  додијелити  признања  у  облику  повеље, 
плакете и новчане награде“. 

Најбољи  наставници  се  унапређују  на  више  позиције,  постављају  за 
координаторе пројеката, додјељују им се признања итд. 

Постоји пракса да се најбољим студентима додјељују годишње награде, да се 
предлажу за стипендије и награде спољњих институција, да се укључују у пројекте 
итд.  

   
 
          7.2.4.   Анализа издвајања средстава за усавршавање академског особља 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Универзитет у Бањој Луци:  Извјештај о самоевалуацији за 2010/11. школску годину 
 
 

78/98 
 

7.3. Публикације  наставног  особља  реализоване  у  задњој 
академској години 

 
За потребе овог извјештаја направљен  је преглед издавачке дјелатности на 

организационим  јединицама  Универзитета  за  период  2005  ‐  2010.  године. 
Укључена су  сва дјела чији  су аутори наставници и  сарадници Универзитета без 
обзира  да  ли  је  издавач  Универзитет,  или  нека  друга  издавачка  кућа.  Списак 
садржи  409  ставки  и  из  практичних  разлога  дајемо  га  у  Прилогу    извјештаја,  а 
овдје непосредно наводимо само бројчани преглед по факултетима.  

 

 
ФАКУЛТЕТ - АКАДЕМИЈА 
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Ф
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оф
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и 
ф
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т 

Ш
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и 
ф
ак
ул
те
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Научна монографија међународног 
значаја (МОНОГР-1) 4  1  3    22   2 8  18 

Научна монографија националног 
значаја  (МОНОГР-2) 13 3 14  6 12 1  22   2 23 3 73 

Универзитетски уџбеник који се 
користи у иностранству (УЏБЕН-1)  1 1  4  1    1 7 8  21 

Универзитетски уџбеник који се 
користи у земљи  (УЏБЕН-2)  1 35 19 28 8 8 36   14 6 15 3 165

Уџбеник за предуниверзитетски 
ниво образовања  (УЏБЕН-3)             1  1 

Студијски приручници (скрипте, 
практикуми, ...)  (ПРИРУЧ) 1  6 2 6 10 2  11 3 1 4 4  33 

Стручна књига издата од 
међународног издавача (СТРКЊ-1)    1         3  4 

Стручна књига издата од домаћег 
издавача  (СТРКЊ-2)  2 1 1  3 2 8    1 3  

4 25 

Часопис међународног значаја 
(ЧАСОП-1)  2 9      22      10 

Часопис националног значаја  
(ЧАСОП-2)  2 1 5 1 1 1 3    4 15 8 41 

Зборник радова са међународног 
стручног скупа  (ЗБРАД-1) 1     1  1 22     1 4 

Зборник радова са националног 
стручног скупа  (ЗБРАД-2) 8 1  2           11 

Зборник саопштења међународног 
научног скупа  (ЗБСАОП-1)  1       26  3 1   4 

Зборник саопштења националног 
научног скупа  (ЗБСАОП-2)          1   5  5 

Друго  (ОСТАЛО) 10  3      22      13 
УКУПНО: 37 14 71 30 48 31 15 48 717 4 19 27 85 19 428
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У сљедећој табели дат је преглед научно‐стручних часописа који се издају на  

Универзитету у Бањој Луци. 
 
Редни 
број 

Назив научно‐стручног часописа Издавач

1.  ACTA economica (Часопис за 
економију) 

Економски факултет 

2.  АГРОЗНАЊЕ ‐ Пољопривредни 
научно‐стручни и информативни 
часопис 

Пољопривредни факултет  

3.  АРХИВ биолошких наука (ARCHIVES 
of biological sciences) 

Биолошко друштво Србије, 
Биолошки факултет 
Универзитета у Београду, 
Природно математички 
факултет Универзитета у Бањој 
Луци 

4.  БИЛТЕН друштва математичара 
Бања Лука 

Научно друштво математичара, 
Природно математички 
факултет Универзитета у Бањој 
Луци 

5.  Билтен – Стручна институција за 
технички  
преглед возила 

Машински факултет Бања Лука 

6.  Билтен – Стручна институција за 
технички  
преглед возила 

Машински факултет Бања Лука 

7.  ГЛАСНИК хемичара и технолога 
Републике Српске 

Технолошки факултет 

8.  ГЛАСНИК Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци 

Шумарски факултет 

9.  ГОДИШЊАК Правног факултета у 
Бањој Луци 

Правни факултет 

10.  “Електроника“  Електротехнички факултет 

11.  Зборник радова  Факултет физичког васпитања и 
спорта 

12.  Лимфа  Савез студената Медицинског 
факултета Универзитета у Бањој 
Луци 

13.  РАДОВИ: Часопис за хуманистичке и 
друштвене науке = Magazine for 
humanist social 

Филозофски факултет 

14.  СРПСКА правна мисао: Часопис за 
правну мисао 

Правни факултет 
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15.  САВРЕМЕНО ГРАДИТЕЉСТВО
Научно‐стручни часопис за 
градитељство Републике Српске 

Архитектонско‐грађевински 
факултет Универзитета у Бањој 
Луци 

16.  СКУП  Природно – математички 
факултет 

17. Scripta   medica  Медицинск факултет 
Универзитета у Бањој Луци  

18. SportLogia   Факултет физичког васпитања и 
спорта 

19. Филолог   Филилошки факултет 

 
Број  научних  и  умјетничких  скупова  у  земљи  и  иностранству  гдје  је 

партиципирало наставно особље Универзитета у посљедњој академској години 
 
Поред  одржавања  скупова  наведених  у  претходном  поглављу,  готово  сви 

наставници  учествују  са  радовима  на  научно‐стручним  и  научно‐умјетничким 
скуповима. Број тих радова није утврђен,  јер се ради о великом броју и обимном 
послу пошто наставници и сарадници у просјеку објављују  1 или 2 рада годишње. 
 
 

Примјери  комерцијализације  истраживачких  или  консултантских 
активности Наставника (патенти, заштитни знакове и ауторска права) 

 
 

7.4. Процедуре за избор и напредовање наставног особља  
 

Услови  за  избор  академског  особља  прописани  су  Законом  о  високом 
образовању  Републике  Српске,  поглавље  VIII  АКАДЕМСКО  ОСОБЉЕ  (члан  74  до 
101) и Статутом Универзитета (поглавлје IX, члан 128 – 145).  

 
На Универзитету је донесено и детаљније упутство за провођење процедуре 

избора под називом: 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ИЗБОРА АКАДЕМСКОГ ОСОБЉА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
Статут и Правилник могу се преузети са сајта Универзитета, са локације: 
 

www.unibl.org   О Универзитету Закони и интерни прописи 
 
На  Универзитету  у  Бањој  Луци  сви  наставни  предмети  (курсеви,  модули) 

који  се  слушају  на  Универзитету  распоређени  су  у  уже  научне  области  којима 
природно  припадају  без  обзира  на  којем  се  факултету  предмети  слушају. 
Појединим факултетима је додијељена матичност за поједине научне области, тј. 
задужени су да воде политику развоја и да носе одговорност за академска питања 
која  припадају  додијељеној  области.  Матични  факултети  имају  главну  улогу  у 
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процедури избора и напредовања академског особља, без обзира којем факултету 
'припада' наставник или сарадник који се бира. Са циљем да се јасније изложи тај 
концепт,  на  наредној  слици  је  приказано  како  је  матични  факултет  укључен  у 
процедуру  избора  и  напредовања  академског  особља.  На  слици  је  Факултет_А 
матични факултет, а Факултет_Б покреће процедуру. Наравно, ова два факултета 
су често један те исти. 
 
 

 
Шематски приказ процедуре избора академског особља 
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8. КВАЛИТЕТ ФИЗИЧКИХ РЕСУРСА 
 

8.1. Простор и опрема 
 
У односу на укупан број студената, Универзитет у Бањој Луци располаже са 

довољним просторним капацитетима, мада пар факултета, у првом реду Факултет 
политичких  наука,  а  онда  Академија  умјетности,  Архитектонско‐грађевински, 
Медицински и Шумарски факултет осјећају недостатак простора, субјективно због 
традиционалне  жеље  посједовања  „сопственог“  простора,  али  и  објективно,  јер 
просторна  дислокација  и  неприлагођеност  простора  представљају  препреке  за 
размјену простора између факултета.  
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Електротехнички 
факултет 0 0 0 0 0 10 632 472 9 8

Технолошки 
факултет 1 316 312 0 0 6 952 349 0 2

Машински факултет 1 317 286 0 1 4 566 634 0 0

Правни факултет 1 633 612 1 1 4 459 376 15 3

Економски факултет  1 311 288 2 1 7 685 634 8 3

Медицински 
факултет 1 114 126 1 1 6 398 328 11 4

Пољопривредни 
факултет 0 0 0 0 0 8 473 488 8 0

Шумарски факултет 1 0 0 0 0 3 315 290 0 4

Филозофски 
факултет  2 0 0 0 2 13 1063 869 0 20

Архитектонско–
грађевински фак. 2 211 200 2 2 4 611 345 2 2

Природно-
математички  фак. 1 154 142 2 1 16 699 497 1 1

Академија 
умјетности 0 0 0 0 0 35 1887 477 25 2

Факултет физичког 
васпитања и спорта 1 144 100 0 1 4 384 270 0 3

Филолошки 
факултет 0 0 0 0 0 9 589 403 0 0

Факултет 
политичких наука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рударски факултет 0 0 0 0 0 4 227 180 0 0

УКУПНО 
УНИВЕРЗИТЕТ: 9 2200 2066 8 10 134 9292 6474 79 52
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  ЛАБОРАТОРИЈЕ ЧИТАОНИЦЕ 
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Електротехнички 
факултет 13 753 173 13 0 2 78 35 1 0

Технолошки 
факултет 19 1082 205 13 0 1 71 40 0 0

Машински факултет 10 593 133 40 3 1 14 9 0 0

Правни факултет 0 0 0 0 0 1 51 32 0 0

Економски факултет  0 0 0 0 0 2 122 87 3 0

Медицински 
факултет 11 492 207 1 0 1 44 24 7 0

Пољопривредни 
факултет 18 471 76 36 0 1 71 45 0 0

Шумарски факултет 4 91 40 0 0 0 0 0 0 0

Филозофски 
факултет  0 0 0 0 0 2 170 95 1 0

Архитектонско–
грађевински фак.  0 0 0 0 0 1 60 30 4 0

Природно-
математички фак. 11 349 94 6 0 1 35 30 1 0

Академија 
умјетности 1 10 3 0 0 1 72 27 5 0

Факултет физичког 
васпитања и спорта 1 544 Сала 0 0 1 128 42 0 0

Филолошки 
факултет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Факултет 
политичких наука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рударски факултет 2 49 0 0 0 1 19 15 0 0

УКУПНО 
УНИВЕРЗИТЕТ: 61 4585 931 109 3 16 935 501 22 0
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Електротехнички факултет 3 188 55 50 2   150 3563 4957

Технолошки факултет 1 50 11 11 0     75 2504 4746

Машински факултет 1 77 28 20 1   103 2500 4056

Правни факултет 0 0 0 0 0 61 2119 3263

Економски факултет  2 225 94 94 2   128 2712 4054

Медицински факултет 2 112 70 16 1     95 152 1311

Пољопривредни факултет 1 88 26 26 0 151 2497 3600

Шумарски факултет 1 15 10 0 0     34 639 1060

Филозофски факултет  1 71 20 20 1     78 3067 4371

Архитектонско–
грађевински факултет  2 87 37 26 0     74 690 1659

Природно-математички 
факултет 2 68 31 29 0 98 2022  3328 

Академија умјетности 0 0 0 0 0 50 1224 3292

Факултет физичког 
васпитања и спорта 1 96 20 20 0 44 1036 2332

Филолошки факултет 0 0 0 0 0 39 797 1386

Факултет политичких наука 0 0 0 0 0 11 0 0

Рударски факултет 1 34 11 0 0 24 696 1025

УКУПНО 
 УНИВЕРЗИТЕТ: 18 1214 413 312 7 1215 26217 44441

 
 
Преглед  простора  показује  укупну  површину  корисног  простора 

Универзитета  у  износу  око  44.000  м2.  Сведено  на  једног  студента  добије  се 
простор од 44441: 17294 = 2,60 m2 на  укупном нивоу. Обично  су по различитим 
научним  областима  у  питању  различити  критеријуми  у  погледу  простора.  У 
сљедећој  табели  дајемо  преглед  расположивог  простора  по  студенту  појединог 
факултета.  
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Факултет / академија умјетности Број 
студената 

Укупан 
простор 

(m2) 

Простор по 
студенту 

(m2) 
Електротехнички факултет 735 4957 6,7
Технолошки факултет 491 4746 9,6
Машински факултет 613 4056 6,6
Правни факултет 2408 3263 1,35
Економски  факултет 2437 4054 1,66
Медицински факултет 1502 1311 0,87
Пољопривредни факултет 1005 3600 3,6
Шумарски факултет 515 1060 2,0
Филозофски факултет 1927 4371 2,2
Архитектонско-грађевински факултет 963 1659 1.7
Природно-математички факултет 1695 3328 2,1
Академија умјетности 349 3292 9,11
Факултет физичког васпитања и спорта 271 2332 8,6
Филолошки факултет 1431 1386 1,1
Факултет политичких наука 835 0 0,0
Рударски факултет 117 1026 8,7
У К У П Н О : 17294 44441 2,6
 
Када се ови подаци упореде са са критеријумима из Уредбом о условима за 

оснивање  и  почетак  рада  високошколских  установа  и  о  поступку  утврђивања 
испуњености  услова  (члан  19)  показује  се  да  осим  Рударског  ниједан  други 
факултет, не посједује довољно простора по студенту. 

Побољшање  стања  у  вези  са  квалитетом  и  величином  расположивог 
простора,  очекује  се  у  току  2012.  године,  у  току  које  је  планирано  да  се  ријеши 
питање  смјештаја  Архитектонско‐грађевинског  факултета  и  Факултета 
политичких  наука,  санацијом  и  надоградњом  два  објекта  у  Кампусу 
Универзитетског  града  (Кампусу  2).  Поред  тога  за  потребе  Медицинског 
факултета  планирано  је  преношење  власништва  над  објектом  у  коме  је  овај 
факултет  сада  смјештен  са  Завода  за  запошљавање  на  Универзитет.  Тако  би  се 
ситуација у погледу квалитета простора значајно поправила. 

 
Jедан  од  показатеља  квалитета  је  и  број  санитарних  чворова,  прецизније 

однос  броја  студената  и  броја  кабина  у  санитарним  чворовима.  Тај  преглед  по 
организационим јединицама Универзитета дајемо у сљедећој табели.  

 

Редни 
број     Б
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1 
Електротехнички 
факултет 

721 23 31 

2  Технолошки факултет  491 16 31 

3  Машински факултет  578 46 13 
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4  Правни факултет  2408 22 109 

5  Економски факултет   2437 38 64 

6  Медицински факултет  1502 28 54 

7 
Пољопривредни 
факултет 

1005 18 56 

8  Шумарски факултет  515 7 74 

9  Филозофски факултет   1927 30 64 

10 

Архитектонско–
грађевински факултет  

1070 12 89 

11 

Природно‐математички 
факултет 

1695 23 74 

12  Академија умјетности  361 28 13 

13 
Факултет физичког 
васпитања и спорта 

271 23 12 

14  Филолошки факултет  1431 10 143 

15 
Факултет политичких 
наука 

927 2 464 

16  Рударски факултет  117 6 20 

  
           УКУПНО 17456 332 53 

 

Према  Урадби  „високошколска  установа  мора  имати  санитарни  чвор  са 
минимално  једном  кабином  на  сваких  50  студената“.  Подаци  говоре  да  је  овај 
услов на само малом броју факултета испуњен. 

 

8.2. Улагање у побољшање физичких ресурса 
 
Материјални  трошкови  и  трошкови  текућег  одржавања  финансирају  се 

дјелимично из буџета, а дјелимично из властитих прихода факултета.  Значајнија 
улагања  у  изградњу  објеката,  и  набавку  наставних  средстава  и  лабораторијске 
опреме реализује углавном Влада из Републичког буџета. У 2009 години уложено 
је  око  1.1  милион  КМ  на  санацију  постојећих  објеката  и  изградњу 
електроенергетске  мреже  (трафо  станица)  у  новом  кампусу.  У  плану  буџета  за 
2011.  годину  предвиђена  су  улагања  у  износу  мало  мањем  од  7.0  милиона  КМ. 
Намијењена  су  за  завршетак  спортске  дворане  (1.2  милиона)  и  реконструкцију 
објеката  Архитектонско‐грађевинског  (2.5  милиона),  Факултета  политичких 
наука  (2.5  милиона),  Електротехничког    (650  хиљада)  и  Правног  факултета  (80 
хиљада КМ).  

На располагању су за модернизацију техничких капацитета и средства која је 
Влада Републике Српске одобрила, прије неколико година, по пројекту за  Јачање 
функционалних  и  институционалних  капацитета  Универзитета  у  Бањој  Луци  у 
износу  од  3.15  милиона  КМ.  Један  дио  ових  средстава  је  већ  утрошен,  али  се 
главнина  чува  и  намијењена  је  за  набавку  информационог  система, 
реконструкцију  и  обнављање  мрежне  инфраструктуре  и  набавку  рачунарске 
опреме. 

То није све. У намјери да опреми Универзитет савременом техником, Влада је 
2009.  године ушла у кредитно задужење код Владе Републике Аустрије у износу 
од 6.0 милиона € . Та средства су намијењена за набавку лабораторијске опреме за 
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факултете  техничких,  биотехничких,  медицинских  и  природних  наука. 
Реализација тог кредита је у току. 

Извјесна  улагања  у  опрему  реализују  се  и  из  властитих  прихода 
организационих јединица, јер постоји пракса, али и формални прописи да се један 
дио средстава усмјерава на развој катедри и других јединица које су их оствариле. 

 
 

8.3. Информатичка опрема за подршку настави и студентима 
 
На  Универзитету  у  Бањој  Луци  постоје  велики  рачунарски  ресурси. 

Универзитет посједује централни Универзитетски рачунарски центар. Поред тога, 
скоро  сваки  факултет  посједује  свој  сопствени  рачунарски  центар.  У  сваком 
рачунарском  центру  запослен  је  по  један  систем  инжењер  који  се  стара  да 
рачунари буду у радном стању и доступни студентима. Према табели укупан број 
рачунара  са приступом интернету износи 492,  али  је  тај  број  још и  већи када  се 
додају подаци за  Природно‐математички факултет и новонабављени рачунари.  

Укупан  број  рачунара  на  цијелом  Универзитету,  убрајајући  и  рачунаре  по 
наставничким кабинетима, је око 1500.  

Сви  рачунарски  центри  имају  несметан  приступ  интернету.  Факултети 
смјештени  у  старом  кампусу,  Кампусу  1  те  Ректорат,  Академија  умјетности  и 
Студентски центар – Павиљон 3, у Кампусу 2, прикључени су на Српску академску 
мрежу  преко  универзитетске  оптичке  кабловске  мреже.  Електротехнички  и 
Природно‐математички факултет прикључени су на САРНЕТ директно.  За остале 
факултете,  до  завршетка  реконструкције  објекта  за  смјештај  Дата  центра  и 
потпуног  пуштања  у  функцију  оптичке  кабловске  мреже  обезбијеђена  су 
алтернативна рјешења изласка на интернет, како је приказано у сљедећој табели. 

 

КАМПУС 1 

Назив организационе јединице Интернет провајдер 

Машински факултет SARNET 
Технолошки факултет SARNET 
Шумарски факултет SARNET 
Правни факултет SARNET 
Архитектонско-грађевински 
факултет 

SARNET 

Економски факултет 
SARNET 

M:tel (TEOL.NET) 
Студентски центар – Павиљон I и 
Павиљон I I 

SARNET 

КАМПУС 2 

Ректорат SARNET 
Академија умјетности SARNET 
Пољопривредни факултет BLIC.NET (Wireless) 
Филозофски факултет BLIC.NET - ADSL 
Факултет политичких наука BLIC.NET (Wireless) 
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Филолошки факултет M:tel (TEOL.NET) - ADSL 
Медицински факултет  
(одсјек: Стоматологија и 
Фармација) 

M:tel (TEOL.NET) - ADSL 

Факултет физичког васпитања и 
спорта 

M:tel (TEOL.NET) - ADSL 

Архитектонско-грађевински 
факултет 

M:tel (TEOL.NET) - ADSL 

Институт за генетичке ресурсе M:tel (TEOL.NET) - ADSL 
Студентски центар – Павиљон III SARNET 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВАН КАМПУСА 1 И 2 

Електротехнички факултет SARNET 
Природно-математички факултет SARNET 
Медицински факултет ПОШТЕ СРПСКЕ (SPINTER.NET) 
Рударски факултет (Приједор) M:tel (TEOL.NET) - ADSL 
 

 

8.4. Библиотеке 
 
На  Универзитету  укупно  има  14  библиотека.  Два  од  16  факултета  немају 

властиту библиотеку  (Филолошки факултет и Факултет политичких наука). Ова 
два факултета су били у саставу Филозофског факултета, тако да и данас дијеле 
заједничке библиотечке ресурсе. Додатно, од јуна 2010. године пуштена је у рад нa 
Универзитету on line, EBSCO  истраживачка база података. 

У  14  библиотека  имамо  30  стално  запослених  лица,  а  укупан  број  књига  у 
свим  библиотекама  износи  преко  194  000  књига.  Постојеће  библиотеке  су 
лоциране  у  условним  и  одвојеним  просторима.  Степен  информатизације  је 
неизбалансиран  (неки  факултети  имају  један  дио  библиотечких  садржаја 
информатизован). 

Опремање  библиотека  је  у  надлежности  факултета  који  у  оквиру  својих 
могућности улажу у унапређење и развој библиотечких садржаја.  
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1 
Електротехнички 
факултет 

1 111 6  0 150 23 

2 Технолошки факултет 1 37 4  0 75 16 

3 Машински факултет 1 150 6  0 103 46 

4 Правни факултет 1 233 3  0 61 22 

5 Економски факултет  1 60 4  0 128 38 

6 Медицински факултет 1 44 5  7 95 28 
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7 Пољопривредни факултет 1 71 12  0 151 18 

8 Шумарски факултет 1 50 10  0 34 7 

9 Филозофски факултет  1 192 13  0 78 30 

10 

Архитектонско–
грађевински факултет  

1 40 6  4 74 12 

11 
Природно-математички 
факултет 

1 35 0  1 98 23 

12 Академија умјетности 1 72 0  5 50 28 

13 
Факултет физичког 
васпитања и спорта 

1 128 12  1 44 23 

14 Филолошки факултет 0 0 0  0 39 10 

15 
Факултет политичких 
наука 

0 0 0  0 11 2 

16 Рударски факултет 1 23 0  0 24 6 

             УКУПНО 14 1244 81 18 1215 332 
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9. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 
 
Недостатак информационог система оставља највеће посљедице на концепт 

интегрисаног универзитета. Доминантни приговори организационих јединица на 
нови  начин  пословања  односе  се  на  „прекомјерне”  захтјеве  за  достављање 
података  за  потребе  разноврсних  анализа  и  то  квалификује  као  главни  доказ 
„централизације“  Универзитета.  И  заиста,  велика  енергија,  труд  и  вријеме  се 
троше на припрему података који би у случају постојања информационог система 
били тренутно расположиви и аутоматски доступни. С друге стране, такав начин 
рада често изазива стрес и нервозу због кратких рокова, па је упитна и ваљаност 
прикупљених  података.  Такав  систем  рада  изазива  споре  и  често  закашњеле 
одговоре  на  захтјеве  окружења  и  оставља  простор  за  приговоре  и  лоше 
квалификације. 

Све  у  свему,  модеран  интегрисан  универзитет,  од  којег  се  тражи  да 
непрестано унапређује  своје пословање, мора имати готово дневно расположиве 
чињенице о стању својих ресурса и активности како би његово руководство могло 
доносити  правовремене  одлуке  о  мјерама  за  отклањање  недостатака  и 
побољшање  стања.  Такав  модеран  универзитет  може  се  изградити  једино  уз 
подршку, такође, модерних информационо–комуникационих технологија. Зато  је 
ово питање информационог система једно од најбитнијих и мора му се посветити  
свакодневна пажња. 

На  том  плану  урађено  је  много  посла.  Израђена  је  комуникациона 
инфраструктура  у  технологији  оптичких  каблова,  која  покрива  све  објекте  у 
Кампуса  2.  Завршена  је  процедура  набавке  дотрајале  рачунарске  опреме  за 
сервере  у  Кампусу  1.  је  извођач  радова  за  адаптацију  објекта  за  смјештај    Data 
центра. 

Набавка  софтвера  је  комплексније  питање.  Настојање  да  се  он  развије 
сопственим снагама, и да се учесници у његовој изради адекватно награде, није се 
остварило због одређених препрека у Закону о  јавним набавкама. Због тога није 
преостало друго него да се уђе у процедуру набавке од вањског добављача. 

Процедура је покренута у другој половини 2010. године, имала више фаза у 
такозваном отвореом поступку  са предквалификацијом добављача. Процедура  је 
завршена крајем 2011. године. Изабран је најповољнији понуђач, Електотехнички 
факултет Универзитета у Београду, али уговор са добављачем није потписан због 
жалбе понуђача Lanaco, d.o.o. из Бање Луке. Процедура  је поништена и предстоји 
улазак у  нову процедуру. 

 
 

10. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТ 
 

10.1. Информациони пакети 
 
Због  тога  што  би  се  радило  о  веома  обимном  и  непрегледном  материјалу 

Универзитет  нема  праксу  да  израђује  интегрални  информациони  пакет  са 
детаљним приказом свих студијских програма. Умјесто тога информациони пакет 
који садржи све битне податке о студијским програмима, циљеве и компетенције, 
исходе учења, наставне планове са фондом часова и бројем ECTS бодова за сваки 
предмет  израђују  и  штампају  факултети  за  своје  студијске  програме.  Њихове 
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електронске  верзије  могу  се  видјети  на  сајтовима  појединих  факултета.  Са 
централног  сајта  Универзитета  постоје  везе  према  сајтовима  организационих 
јединица: 

 
www.unibl.org  Организационе јединице 

 
Преглед  студијских  програма  Универзитет  увијек  приказује  у  редовном 

промотивном  материјалу  (брошуре,  монографија  и  сл.)  који  се  израђује  сваке 
године допуњен са најновијим информацијама, и то на српском и енглеском језику 
и  дистрибуира  свим  партнерима  у  пригодним  ситуацијама  и  на  пригодним 
догађајима у земљи и иностранству. 

 
 

10.2. Политика односа с јавношћу 
 
Универзитет отворено иступа у јавности и даје информације о свим важним 

догађајима  и  активностима  које  се  одвијају  на  Универзитету  (дефинисано 
члановима  3,  16  и  157  Статута  Универзитета),  што  је  и  један  од  елемената  на 
којима се заснива аутономија Универзитета. 

Највећи  број  информација  Универзитет  објављује  посредством  своје 
интернет  странице.  Универзитетски  рачунарски  центар  (УРЦ)  је  задужен  за 
редовно ажурирање информација на интернет страници. 

 
www.unibl.org  Документи. 

 
Поред тога представници Универзитета покрећу, али и одазивају се на јавне 

дебате,  тв  и  радио  емисије,  конференције,  научне  скупове,  семинаре  итд. Многи 
заједнички  пројекти  су  имплементирани  и  имплементирају  се  са  јавним, 
привредним, културним и другим институцијама од јавног интереса. 

Често  се  организују конференције  за новинаре које  води особа  задужена  за 
односе  са  јавношћу  (није  формално)  и  достављају  представницима  свих  медија 
редовна саопштења за јавност након важнијих сједница Сената и Управног одбора 
Универзитета и других важнијих активности на Универзитету.  

Универзитет нема посебну службу за односе са  јавношћу. У пракси се за све 
информације тражене од стране новинара обезбјеђује  одговарајући саговорник из 
сектора  или  области,  која  је  предмет  или  тема  разговора.  Тако  је  цјелокупно 
руководство,  а  и  сви  запослени,  обавезно  да  правовремено  достави  тачне 
информације из дјелокруга свога рада. 

Важно  је  овдје  истаћи  да  је  свака  организациона  јединица  засебно,  такође, 
развила неколико или неки од облика јавног представљања. Тако организују своје 
научне  скупове,  објављују  билтене  научних  радова,  научне  часописе,  научне 
монографије,  универзитетске  уџбенике,  стручне  књиге,  зборнике  итд.  Са  својим 
уџбеничким  издањима  Универзитет  учествује  на  Сајму  књига  у  Београду,  Сајму 
образовања у Бањој Луци и др. 

 
 
 

10.3. Водичи за будуће студенте 
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Универзитет  је  и  до  сада  повремено  издавао  водиче  за  студенте,  али  је  од 

прошле школске године почео са редовним издавањем такве брошуре, која ће се 
правовремено  штампати,  тако  да  буде  на  располагању  будућој  генерацији 
студената.  Водич  за  бруцоше  обухвата  опис  и  називе  студијског  програма,  број 
студената  који  се  прима  на  поједини  студијски  програм,  информације  о 
трошковима студија, правилима и садржају квалификационог испита итд. 

Организационе јединице Универзитета прије уписа студената сваке школске 
године осигуравају штампање водича за будуће студенте (бруцоше), који садрже 
све релевантне информације које помажу будућим студентима при избору студија, 
а који се осим у штампаној форми, постављају на интернет странице и просљеђују 
кроз  mailing  листе  и  друге  комуникацијске  канале  Универзитета,  студентских 
организација,  медија  и  свих  других  релевантних  и  заинтересованих  страна.  У 
факултетским  водичима  редовно  се  налазе  и  примјери  задатакан  са 
квалификационих испита које су полагали студенати  ранијих генерација. 
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11. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

11.1. Облици међународне сарадње  
 
11.1.1. Мобилност  студената,  наставника  и  другог  особља,  те  пројекти 

академске сарадње и стипендије 
 
 

Универзитет се током 2009. године укључио у програм CEEPUS (Централно‐
европски програм размјене за универзитетске студије), као дио мреже за размјену. 
Ове  активности  обављају  се  у  сарадњи  са  Министарством  просвјете  и  културе 
Републике  Српске  и Министарством  цивилних  послова  Босне  и  Херцеговине.  До 
сада  је  по  основу  овог  програма  међусобно  размијењено  преко  70  наставника, 
сарадника и  студената из  сљедећих партнер  земаља:  Србија,  Румунија,  Бугарска, 
Пољска, Македонија, Словенија, Чешка, Словачка. Активности на реализацији овог 
програма настављају се и у наредним годинама. 

 
Од почетка школске 2011/2012. године Универзитет у Бањој Луци постао је 

дио  академске  мреже  сарадње  и  размјене  кроз  програм  ERASMUS  MUNDUS,  под 
називом „JoinEU‐SEE III”, који координише Универзитет у Грацу. У конзорцијуму са 
десет  универзитета  из  земаља  ЕУ  и  десет  универзитета  са  подручја  Западног 
Балкана,  Универзитет  у  Бањој  Луци  је  у  прилици  да  користи  средства  Европске 
уније за финансирање размјене студената сва три циклуса  студија,  академског и 
административног  особља.  Више  информација  о  програму  на   www.joineusee.eu  . 
Резултати  овог  програма  који  тек  почиње  моћи  ће  се  сагледати  у  наредним 
годинама, тј. по окончању 2014. године. 

 
Такође,  кроз  Erasmus  Mundus  Action  2‐Strand  1  програм  скраћеног  назива 

EUROWEB  (Euroepan  Reasearch  and  Еducation  Collaboration with Western  Balkans), 
који  координише  Универзитет  Марларден  из  Шведске,  отворена  је  могућност 
размјене студената и особља Универзитета у Бањој Луци, са посебни фокусом на 
области  информационих  технологија  и  инжењерства.  Више  информација  о 
програму на www.mrtc.mdh.se/euroweb . 

 
Настављена  је  успјешна  сарадња  са  организацијама  које  подржавају 

могућности  остваривања  стручне  праксе  наших  студената  у  иностранству,  као 
што  је  организација  IAESTE  БиХ,  захваљујући  чијим  активностима  је  већи  број 
наших  студената  боравио  у  страним  државама.  На  основу  Уговора  о  сарадњи 
нашег Универзитета са овом организацијом у 2011. години створени су услови за 
пријем  шеснаест  страних  студената  на  стручну  праксу  на  факултетима  нашег 
Универзитета и  у  ректорату,  уз финансијску подршку Министарства просвјете и 
културе Републике Српске  (то  су  студенти из Ирана,  Бразила, Пољске, Летоније, 
Аргентине, Шпаније, Монголије, Словеније, Македоније, Ирске). 

 
Универзитет  су  посјетили  професори  и  студенти  Универзитета  Goucher, 

Балтимор (САД), који су разговарали са студентима и наставним особљем Одсјека 
за  енглески  језик  и  књижевност  (Филолошког  факултета)  и  Одсјека  за 
новинарство  (Факултета  политичких  наука),  а  студенти  и  наставници 
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Универзитета  у  Грацу  разговарали  са  студентима  Одсјека  за  њемачки  језик  и 
књижевност (Филолошког факултета). 

 
Одобрено  је  финансирање  нова  три  TEMPUS  пројекта    у  којем  учествује 

Универзитет  у  Бањој  Луци  на  нивоу  Ректората:  Истраживање  у  области 
побољшања  пружања  услуга  бившим  студентима  (алумни)  у  сврху  напредног 
стратешког  управљања  и  побољшања  квалитета  (координатор  је  Универзитет 
Билефелд,  Њемачка),  Успостављање  обезбјеђења  квалитета  у  докторском 
образовању  (координатор  је  Универзитет  у  Хајделбергу,  Њемачка),  те  Једнаке 
могућности  за  студенте  са  посебним  потребама  у  високом  образовању 
(координатор  је  Универзитет  у  Сарајеву,  ФБиХ).  У  оквиру  конзорцијума  за 
реализацију радних пакета из поменутих пројеката појављују се универзитети из 
земаља  Европске  уније:  Аустрије, Њемачке,  Италије,  Румуније,  Белгије, Шпаније, 
Чешке  и Финске, те универзитети из Босне и Херцеговине, Македоније и  Србије. 
Тако  је  тренутно на Универзитету у Бањој Луци у процесу реализије 14 TEMPUS 
пројеката,  док  је  Канцеларија  за  међународну  сарадњу  укључена  у  реализацију 
пројектних активности у шест TEMPUS пројеката.  

 
У  оквиру  припрема  за  пријаву  нових  пројеката  за  нови  TEMPUS  позив 

одржани  су  састанци  са  потенцијалним  партнерима  из  Словеније,  Уједињеног 
Краљевства,  Белгије,  Италије,  Црне  Горе,  Србије,  Шведске,  Мађарске,  Њемачке, 
Македоније, Ирске и Босне и Херцеговине. 

 
Од ове академске године Канцеларија за међународну сарадњу даје подршку 

у  припреми  и  у  реализацији  пројеката  из  предприступних  фондова  (IPA  ‐ 
Instrument  for  Pre‐Accession  assistance),  као  и  програма  Владе Норвешке  (HERD  ‐ 
Programme in Higher Education, Research and Development). 

 
Универзитет у Бањој Луци, је уприличио церемонију свечане додјеле NOVUM 

награда,  у  јулу  2011.  године,  донатора  HUAWEI  Technologies  d.o.o.  Banja  Luka. 
Стипендију  је добило пет (5) најбољих студената Универзитета. Награда ће бити 
додијељена  најбољим  студентима  Универзитета  и  у  наредних  7  академских 
година. 

 
 
11.1.2.  Размјена професора и гостовања 

 
Током  школске  2010/2011.  године  у  посјети  Универзитету  у  Бањој  Луци 

гостовали су предавачи са других универзитета, те одржали пригодна предавања 
или  учествовали на  конференцијама  и  округлим  столовима,  односно  званичним 
разговорима о могућностима успостављања или проширења сарадње.  

 
То  су: Гордон Бардош, Универзитет Колумбија  (САД), Лео Зон, Универзитет 

Austin,  Тексас  (САД),  Дорис  Барделе,  Универзитет  Билефелд  (Њемачка),  Clemens 
Ruthner,  Тринити  колеџ  из  Даблина  (Ирска),  делегација  Међународног 
политехничког  универзитета  из  Перника  (Бугарска),  представници  Шведског 
техничког  института  из  Штокхолма  (Шведска),  представници  Универзитета 
Константин  Филозоф  из  Нитре  (Словачка),  Василис  Фоускас,  Амерички 
међународни  универзитет  Richmond  из  Лондона  (УК),  Јозеф  Мифсуд,  Евро‐
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Медитерански  универзитет  (EMUNI),  са  сједиштем  у  Порторожу  (Словенија),  те 
представници  Универзитета  у  Марибору  (Словенија),  Универзитета  у  Тетову 
(Македонија),  Свеучилишта  у  Задру  (Хрватска),  Универзитета  у  Новом  Саду 
(Србија),  Универзитета  у  Ђирони  (Шпанија),  академици  и  чланови  Краљевске 
академије  за  економију  и  финансије  Шпаније,  те  представници  Института 
Сервантес из Београда. 

 
У  узвратној посјети  (размјени) три наставника  са Одсјека  за  српски  језик и 

књижевност  боравили  су  на  Универзитету  из  Великог  Трнова  и  Универзитету 
Пајсиј Хилендарски из Пловдива (Бугарска). 

 
 
11.1.3. Уговори са другим универзитетима и чланство у организацијама 

 
Универзитет  је  члан  неколико  мрежа  сарадње  универзитета  у  Европи: 

потписник  Велике  повеље  универзитета  (сједиште  на  Универзитету  у  Болоњи), 
члан Центра за сарадњу и истраживање у Јужној и Југоисточној Европи ‐ CIRCEOS 
(сједиште  на  Универзитету  у  Барију),  Уније  универзитета  земаља  Јадранско‐
јонског базена‐UNIADRION (сједиште на Универзитету у Равени), Универзитетске 
мреже сарадње (сједиште на Универзитету La Sapienza из Рима). 

 
Дана  13.4.2011.  године  Универзитет  је  постао  пуноправни  индивидуални 

члан Европске асоцијације универзитета (EUA). 
 
Универзитет у Бањој Луци и његови факултети/Академија умјетности проед 

постојећих  уговора  о  сарадњи,  којих  има  више  од  100,  у  протеклој  години 
потписали  су  неколико  значајних  уговора  о  сарадњи  са  високошколским 
установама  из  сљедећих  земаља:  Италије  (Универзитет  Коре  из  Ене),  САД 
(Међународни универзитет Вирџинија), Македоније  (Универзитет Гоце Делчев у 
Штипу  и  Државни  универзитет  у  Тетову),  Словачке  (Словачки  пољопривредни 
универзитет из Нитре и Универзитет Константин Филозоф из Нитре), Португала 
(Универзитетски  институт  Лисабон),  Хрватске  (Свеучилиште  у  Задру),  Србије 
(Универзитет у Новом Саду, Универзитет одбране у Београду), Бугарске (Европски 
политехнички  универзитет  из  Перника),  Аустрије  (Висока  школа  Корушког 
универзитета за примјењене науке, Шпитал/Драу). 

 
У  циљу  успостављања  нових  уговорних  односа  остварени  су  контакти  са 

универзитетом  EMUNI  (Европско‐медитерански  универзитет,  са  сједиштем  у 
Порторожу),  (Словенија),  Техничким  универзитетом  у  Кајзерслаутерну 
(Њемачка),  Политехничким  универзитетом  у  Братислави  (Словачка), 
Универзитетом  у  Палерму  (Италија),  Универзитетом  у  Малаги  (Шпанија), 
Универзитетом  у  Крајови  (Румунија),  Универзитетом  Димитрије  Кантемир  у 
Букурешту  (Румунија),  Међународним  америчким  универзитетом  Richmond  из 
Лондона  (Уједињено  Краљевство),  Тернопиљски  национални  педагошки 
универзитет,  Тернопиљ  и  Политехнички  национални  универзитет,  Љвив 
(Украјина).  
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11.1.4. Конференције, скупови, ревијална предавања 

 
Сваке  године,  приликом  обиљежавања  дана  Универзитета/факултета  или 

других пригодних датума, факултети/Академија умјетности организују научне и 
стручне конференције, уз учешће представника страних универзитета. 

 
Током  јуна 2011.  године одржана  је међународна   конференција из области 

италијанског језика и културе, уз учешће представника из Албаније, Грчке, Турске, 
Француске,  Италије,  Швајцарске,  Србије,  Словеније,  Хрватске,  Црне  Горе, 
Македоније и Холандије.  

 
Током  маја  2011.  године  одржана  је  међународна    конференција  о 

достигнућима  из  области  електро  и  машинског  инжењерства  и  информационих 
технологија  DEMI  2011  (International  Conference  on  Accomplishments  in  Electrical 
and  Mechanical  Engineering  and  Information  Technology  –  www.demi.rs.ba),  у 
организацији Машинског факултета  Универзитета  у  Бањој Луци.  Током  октобра 
2011. године одржана је међународна  конференција из области економских наука 
–  ''Истраживање  економског  развоја  и  предузетништва  у  транзиционим 
економијама''  –  REDETE  (Researching  Economic Development  and  Entrepreneurship 
in  Transitional  Economies  ‐  http://www.redete.org/),  у  организацији  Економског 
факултета  Универзитета  у  Бањој  Луци.  У  новембру  2011.  године  одржан  је  4. 
Научно‐стручни  скуп  “Студенти  у  сусрет  науци”  са  међународним  учешћем 
(http://www.stes.rs.ba/),  у  организацији  Студентског парламента Универзитета  у 
Бањој  Луци.  И  бројне  друге  међународне  конференције,  скупови,  семинари, 
округли  столови  и  сл.  организовани  су  на  факултетима/Академији,  уз  помоћ  и 
подршку Канцеларије за међународну сарадњу. 

 
У  Аустријској  библиотеци  Универзитета  у  Бањој  Луци  гостовали  су 

наставници  и  студенти  Универзитета  у  Грацу,  те  еминентни  предавачи  из 

Аустрије (Wolfgang Berger, Michael Köhlmeier). 
 
У сарадњи са амбасадом Шпаније у БиХ и Међународним удружењем «Олоф 

Палме», одржан је семинар «Род у академској заједници», уз учешће експерата  из 
Шпаније. 

 
Уз  учешће  предавача  са  универзитета  из  Новог  Сада,  Ниша  и  Београда,  уз 

саорганизацију од стране Гендер центра Владе Републике Српске у периоду од 22‐
27.8.2011.  године  одржана  је  Љетна  школа  родне  равноправности,  коју  су 
похађала  42  студента  Универзитета  у  Бањој  Луци,  али  и  студенти  неколико 
других универзитета у Републици Српској, Федерацији БиХ и Србији. 

 
У  сарадњи  са  Министарством  за  економске  односе  и  регионалну  сарадњу 

Републике Српске и Универзитетом у Источном Сарајеву, дана 10.11.2011. године, 
одржан  је  округли  сто  на  тему  «Регионална  сарадња‐Унапређење  укључености 
региона  Југоисточне  Европе  у  Европски  научни  простор  и  Европски  простор 
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високог  образовања»,  уз  учешће  ректора  Евро‐Медитеранског  универзитета 
EMUNI Јозефа Мифсуда. 

 
 
11.1.5. Сарадња са амбасадама и међународним организацијама 

 
Током  претходне  године  за  студенте  и  особље  Универзитета  у  Бањој  Луци 

пригодно  предавање  одржао  је  амбасадор  Републике  Хрватске  у  БиХ  г.  Тончи 
Станичић.  

 
У радној посјети на Универзитету у Бањој Луци, током 2011. године боравили 

су  и  амбасадори  Аустрије,  Македоније,  Швајцарске,  Кине,  Италије,  Словеније, 
Чешке, те представници амбасаде САД и Украјине. 

 
Остварени  су  и  сусрети,  те  континуирани  контакти  са  амбасадама  Босне  и 

Херцеговине у Грчкој, Руској Федерацији, Италији, Румунији, Чешкој и Словачкој. 
 
Радни састанци са представницима амбасада и конзулата одржавају се током 

цијеле  године,  а посебно  су  значајне промоције  стипендија и других могућности 
међународне размјене подржане од амбасада страних држава које дјелују у Босни 
и Херцеговини. 

 
И  у  наредном  периоду  ће  се  наставити  и  интензивирати  сарадња  са 

међународним  организацијама  које  дјелују  у  Босни  и  Херцеговини  у  оквиру 
програма  сарадње  који  се  реализују  у  Босни  и  Херцеговини,  а  посебно  са: 
Европском  унијом,  TEMPUS  канцеларијом  у  Босни  и  Херцеговини,  канцеларијом 
WUS Аустрија, UNDP (Агенција Уједињених нација за развој), канцеларијом Савјета 
Европе, ОЕБС (Организација за европску безбиједност и сарадњу), Делегацијом за 
европске интеграције Босне и Херцеговине, IAESTE БиХ, Transparency International 
Босне и Херцеговине и другим. 

 

11.2. Процедуре  и  ресурси  за  подршку  међународним 
активностима 
 
Универзитет  има  одјељење  –  канцеларију  за  међународну  сарадњу  (види 

поглавље 4., 4.1.2.) са професионално запосленим кадром, која пружа логистичку 
подршку  међународним  активностима  Универзитета.  То  се  односи  на  учешће  у 
многобројним  међународним  пројектима,  конференцијама,  семинарима, 
скуповима,  за  размјену  студената  и  наставника  итд.  Пружа  се  и  подршка 
организационим  јединицама  при  организовању  љетних  школа,  скупова, 
конференција и радионица, уз медијску подршку тим активностима.  

 
Текуће активности и стратешки циљеви су веома бројни, као и укључивање у 

европске  програме  мобилности  који  намећу  додатне  обавезе  и  потребу 
запошљавања  професионалног  кадра,  тако  да  је  недостатак  кадра  у  овом 
одјељењу  више  него  очигледан  и  захтијева  хитну  интервенцију,  за  шта  је 
неопходно створити потребне финансијске и материјалне услове. 

 



Универзитет у Бањој Луци:  Извјештај о самоевалуацији за 2010/11. школску годину 
 
 

98/98 
 

 
 

13.  ЗАКЉУЧАК 
 
Од формалне обавезе  за провођење интерних  евалуација  важније  је  то што 

оне  могу  представљати  добру  полазну  основу  за  унапређење  квалитета  и 
планирање даљег развоја. У тексту  је приказана сасвим отворена слика стања са 
циљем  да  се  покажу  стварне  снаге  и  слабости  и  открију  подручја  на  којима 
првенствено  треба  радити.  Евалуација  је  проведена  према  европској  теорији  и 
пракси  осигурања  квалитета  у  високом  образовању  која  обухвата  оцјену 
квалитета  свих  елемената  пословања:  наставе  и  истраживања,  кадровских, 
просторних  и  техничких  ресурса,  финансирања,  управљања  и  интерног  система 
квалитета, итд. Није, међутим, изведена експлицитна оцјена квалитета појединих 
елемената пословања. Умјесто тога дати су прегледи стања, често у поређењу са 
ранијим годинама, тако да се оцјене о квалитету и напредовању саме намећу.  

Проведена  евалуација  за  2009/10.  школску  годину  показала  је  неке 
недостатке који заслужују да им се у 2011. години посвети посебна пажња. Упућује 
се  на  три  кључна  подручја  дјеловања:  а)  доношење  стратегије  развоја  б) 
успостављање  система  квалитета  и  ц)  увођење  информационог  система. 
Евалуација  је  показала  да  на  сваком  од  наведених  подручја  постоје  бројни 
елементи и активности. Сада је потребно да се ти елементи формално уобличе и 
уведу у праксу.  

Један  од  принципа  европског  високог  образовања  јесте  кохерентност  свих 
активности  које  се  на  Универзитету  изводе  и  докумената  који  се  користе.  Тако 
напримјер, није довољно имати политику осигурања квалитета већ је потребно и 
то  да  се  јасно  види  како  она  доприноси  остварењу  мисије,  визије  и  стратегије 
Униврзитета, да је кохерентна с њима, да је из њих изведена. Или напримјер, није 
довољно специфицирати исходе учења неког наставног предмета него је потребно 
да  се  ти  исходи  уклапају  у  циљеве  студијског  програма,  да  наставни  садржај 
предмета  јасно  показује  да  ће  наведени  исходи  бити  и  постигнути,  па  чак  и  да 
испитна питања буду усредсређена на исходе учења итд. 

Други важан принцип је транспарентност и јавна доступност. Мисија, визија, 
стратегија, политике и процедуре морају имати формално‐правни статус, бити на 
вријеме објављене и доступне свим заинтересованим субјектима.   

Процес  евалуације  захтијева  прикупљање  велике  количине  разноврсних 
података. Тај  је  задатак при ручном прикупљању података тежак и дуготрајан, а 
поузданост  података  упитна.  За  квалитетне  и  поуздане  анализе  неопходна  је 
информатичка подршка у облику интегрисаног информационог система.   

Евалуација  је  показала  да  се  на  свим  наведеним  питањима  увелико  ради  у 
настојању  да  се  до  сљедеће  евалуације  пословање  Универзитета  употпуни 
садржајима којима се одликују престижни универзитети.  

 
 
Бањалука, 28.03.2012. 

 


