УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ РАНИЈЕ
СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА НА МЕДИЦИНСКОМ
ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Бања Лука, 31.01.2013. године

На основу члана 8. став 6. и члана 146. став 1. Закона о високом образовању
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10 и 104/11) и члана 172. Статута
Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 10. сједници одржаној
31.01.2013. године, д о н и о ј е
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ РАНИЈЕ СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА
НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим Правилником ближе се уређују се поступак и критеријуми за еквиваленцију
звања стечених по ранијим прописима на Медицинском факултету Универзитета у Бањој
Луци (у даљем тексту: Медицински факултет) са новим звањима која се стичу у складу са
Законом о високом образовању, Статутом и другим законским, подзаконским и општим
актима Универзитета у Бањој Луци.
Члан 2.
(Коришћени појмови)
(1) Поступак еквиваленције је поступак у коме се врши изједначавање раније
стеченог звања на Медицинском факултету са новим звањем.
(2) Раније стечено звање је оно звање које је стечено по прописима који нису
засновани на ECTS правилима студија.
(3) Образовање које се стиче у складу са Законом о високом образовању је
образовање које се стиче у складу са ECTS правилима студија.
(4) Сви појмови и термини који су у овом Правилнику коришћени у мушком или
женском роду подразумјевају оба рода.
ПОСТУПАК ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ
Члан 3.
(1) Поступак еквиваленције се покреће на захтјев лица које је стекло раније звање
на Медицинском факултету.
(2) За поступак еквиваленције је надлежан Медицински факултет који је издао
диплому о стеченом звању и који је матичан за дату научну област у вријеме подношења
захтјева странке.
Члан 4.
Уз захтјев за покретање поступка еквиваленције, странка прилаже:
1. Овјерену фотокопију дипломе,
2. Оригинал увјерења о положеним испитима са преписом оцјена.
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3. Извод из матичне књиге рођених,
4. Рјешење надлежног органа или фотокопија вјенчаног листа (за лица која су
промјенила име и/или презиме),
5. Потврду о уплати накнаде за трошкове еквиваленције,
6. И друге документе, на захтјев Медицинског факултета, који су неопходни за
одлучивање по захтјеву.
Члан 5.
(1) Декан факултета по пријему захтјева формира трочлану комисију за провођење
поступка еквиваленције, а по приједлогу наставно-научног вијећа. Одлуком о формирању
комисије утврђује се број, састав и мандат чланова комисије, као и друга питања од значаја
за рад комисије.
(2) Комисија по пријему одлуке врши увид у службену евиденцију и достављену
документацију те друге информације до којих је дошла у сарадњи са надлежним органима,
на основу чега констатује испуњеност услова за провођење поступка еквиваленције.
(3) Уколико комисија утврди да нису испуњени прописани услови, али је њихово
испуњење могуће уз додатне обавезе (полагање испита, семинарски радови, истраживачка
пракса и слично), комисија подноси извјештај декану у којем предлаже које обавезе
подносилац треба испунити да би се могла донијети одлука о еквиваленцији.
Члан 6.
(1) Након што кандидат испуни своје обавезе, комисија подноси писмени извјештај
декану са приједлогом, по правилу, у року од 30 дана од дана подношења-допуне захтјева
странке.
(2) Члан комисије који се не слаже са већинским приједлогом чланова комисије
дужан је да писмено образложи свој став.
(3) Извјештај садржи податке о подносиоцу захтјева и студију који је кандидат
завршио, образложење и приједлог за еквиваленцију раније стеченог звања са
одговарајућим новим звањем.
Члан 7.
(1) Рјешење о еквиваленцији доноси декан факултета.
(2) Против рјешења о еквиваленцији може се поднијети приговор наставно-научном
Медицинског факултета у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
(3) Одлука наставно-научног вијећа је коначна.
Члан 8.
При предлагању одлуке, Комисија ће се руководити сљедећим општим
јединственим критеријумима за еквиваленцију:
1) Раније стечено двогодишње више образовање, специјалистичко образовање стечено
након основних петогодишњих/шестогодишњих студија, научно звање магистра
наука немају еквивалента у новим звањима.
2) Раније стечено високо образовање и стручно звање одређено Законом, након пет
односно шест година студирања на Студијском програму/Одсјеку Медицина
изједначиће се са новим звањем master, уз назнаку занимања доктор медицине и
стечених 300, односно 360 ECTS бодова.

3) Раније стечено високо образовање и стручно звање одређено Законом, након пет
односно шест година студирања на Студијском програму/Одсјеку Стоматологија
изједначиће се са новим звањем master, уз назнаку занимања доктор стоматологије
и стечених 300, односно 360 ECTS бодова.
4) Раније стечено високо образовање и стручно звање одређено Законом, након пет
година студирања на Студијском програму/Одсјеку Фармација, изједначиће се са
новим звањем master, уз назнаку одговарајућег занимања дипломирани фармацеут и
стечених 300 ECTS бодова.
Члан 9.
При предлагању одлуке по захтјеву, комисија ће примјењивати законска рјешења и
подзаконске акте усклађене са законом којим се регулишу кориштење титула, стицање
научних и стручних звања те листу стручних, академских и научних звања који су на снази
у вријеме доношење одлуке о захтјеву.
Члан 10.
(1) Трошкове поступка екививаленције сноси подносилац захтјева.
(2) Висину трошкова из става 1. овог члана утврђује Управни одбор Универзитета у
Бањој Луци.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на web страници
Медицинског факултета и web страници Универзитета у Бањој Луци.
Члан 12.
Измјене и допуне Правилника врше са на начин и по поступку на који је донесен.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важе Правилник о поступку
еквиваленције раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој
Луци са новим звањима, број:05-2721-XLVIII-4/11од 30.06.2011. године.

Број: 02/04-3.75-32/13

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Станко Станић, с.р.
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