
На основу члана 64. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике 
Српске” број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 33. Статута Универзитета 
у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 14. сједници одржаној  07.09.2017. 
године, усвојио је 

 
 ПРАВИЛА  

О ИЗВОЂЕЊУ КОМБИНОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  
II и III ЦИКЛУСА СТУДИЈА  

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим Правилима регулишу се питања везана за извођење интердисциплинарних 
комбинованих студијских програма II и III циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци 
(у даљем тексту: КСП), a која нису регулисана постојећим правилима: упис студената, 
организација студија, поступак пријаве и одбране мастер рада и докторске дисертације, 
издавање потврда, увјерења и диплома, као и рад Вијећа КСП. 

КСП реализују факултети/Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци који 
су матични за научне области из којих се изводи студиј (у даљем тексту: матични 
факултет/Академија умјетности). 

 Носилац КСП је један од матичних факултета/Академије умјетности одређен 
одлуком надлежног органа (у даљем тексту: Носилац КСП). 

Све одлуке које се односе на наставни процес и реализацију КСП, у складу са 
својим надлежностима, доносе Сенат и Управни одбор Универзитета на приједлог Вијећа 
КСП.  

 Вијеће КСП утврђује приједлоге одлука на основу достављених приједлога 
наставно-научних вијећа матичних факултета/Академије умјетности. 
  Приједлози одлука Вијећа КСП упићују се на усвајање наставно-научном вијећу 
Носиоца КСП. 
  Административне послове везане за реализацију КСП обавља Носилац КСП. 
    

 
II УПИС СТУДЕНАТА 
 

Члан 2. 

Упис кандидата на КСП проводи се на основу јавног конкурса који расписује Сенат 
Универзитета на приједлог Вијећа КСП. 

У Конкурсу за упис кандидата на КСП наводе се услови дефинисани елаборатом о 
оправданости извођења КСП. 

Конкурс се, по правилу, објављује истовремено са конкурсом за упис кандидата на 
први циклус студија на Универзитету у Бањој Луци прије почетка школске године, а 
Одлуком Сената Универзитета може се објавити и у другом термину. 



Редослијед кандидата за упис на КСП утврђује Вијеће КСП на основу приједлога 
Комисије за рангирање кандидата.  

Комисију за пријем кандидата, на период од двије/четири године, именује Вијеће 
КСП. 

Статус студента на КСП стиче се уписом кандидата у одређеној академској години, 
а индекс издаје Носилац КСП. 

 
III ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА 
 

Члан 3. 

Студије КСП изводе се у складу са лиценцираним студијским програмом и  
правилима студирања заснованим на Европском систему преноса бодова (ЕСПБ) кроз 
наставу и  научно-истраживачки рад. 

Предавања из наставних предмета, као групна или индивидуална (менторска), 
изводе се у трајању дефинисаним елаборатом о оправданости извођења КСП. 
 
 
IV ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ И ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА И ДОКТОРСКЕ 
     ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

Члан 4. 

 Мастер рад је завршни рад на другом циклусу КСП. 
Кандидат може пријавити тему мастер рада у складу са условима дефинисаним 

елаборатом о оправданости извођења КСП, а тема се бира из научне/умјетничке области за 
коју је матичан факултет/Академија умјетности. 
 Ближа правила везана за пријаву, израду и одбрану мастер рада садржана су у 
Правилима студирања на I и II циклусу студија и правилима матичних 
факултета/Академије умјетности. 
 

Члан 5. 
 

Докторска дисертација представља завршни дио трећег циклуса студија на КСП. 
Кандидат пријављује тему докторске дисертације на прописаном обрасцу у складу 

са условима дефинисаним елаборатом о оправданости извођења КСП, а тема се бира из 
научне/умјетничке области за коју је матичан факултет/Академија умјетности. 

Ближа правила везана за пријаву теме докторске дисертације, именовање комисије 
за оцјену подобности теме, кандидата и ментора, подношење и усвајања Извјештаја 
комисије, сходо се примјењују одговарајуће одредбе Правила студирања на III циклусу 
студија на Универзитету у Бањој Луци. 

 
 
 
 
 
 
 



V ПОТВРДЕ, УВЈЕРЕЊА И ДИПЛОМЕ 
 

Члан 6. 

 Потврде о статусу студената на КСП и увјерења о положеним испитима на КСП 
издаје Носилац КСП. 

Увјерења и дипломе о стеченим академским и научним звањима, која се стичу 
завршетком КСП, потписују ректор Универзитета и декан матичног факултета/Академије 
умјетности. 

 
VI ВИЈЕЋЕ КСП 
 

Члан 7. 

Вијеће КСП  чине наставници и сарадници запослени на Универзитету у Бањој 
Луци са пуним радним временом, који изводе наставу на КСП и студенти КСП чија је 
заступљеност 20% од укупног броја чланова Вијећа.  

Вијеће КСП формира се за сваку академску годину у складу са Одлуком Сената 
Универзитета о одговорним наставницима и сарадницима. 

Коначни приједлог листе одговорних  наставника и сарадника утврђује Вијеће КСП 
на основу приједлога наставно-научних вијећа матичних факултета/Академије умјетности. 

Вијеће КСП надлежно је за послове припреме, организације и обезбјеђење 
квалитета КСП, а у свом раду поступа у складу са одговарајућим одредбама Пословника о 
раду наставно-научног вијећа Носиоца КСП. 

 
Члан 8. 

Руководиоца КСП именује Сенат Универзитета на приједлог Вијећа Носиоца КСП, 
на период од четири године. 

Руководилац КСП обавља послове везане за припрему приједлога одлука и 
закључака из надлежности КСП и послове координације сa матичним 
факултетима/Академијом умјетности у циљу благовременог достављања одлука Сенату 
Универзитета. 

Руководилац КСП је по функцији предсједавајући Вијећа КСП. 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 

На сва питања која нису уређена овим Правилима, примјењиваће се одговарајуће 
одредбе Правила студирања на I и II циклусу студија, Правила студирања на III циклусу 
студија, Правила о изради завршног рада на II циклусу студија матичних 
факултета/Академије умјетности, Закона о високом образовању РС, Статута Универзитета 
и Статута матичних факултета/Академије умјетности. 

    

 

 



 
Члан 10. 

Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на веб-страници 
Универзитета. 

 
 

Број: 02/04-3.2282-9/17 
Дана, 07.09.2017. године 
                                                                                            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
                                                                                                             Р Е К Т О Р 

                                                                                              Проф. др Милан Матаруга, с.р. 


