
 

 
 

 
ПРОГРАМ РАДА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ У 2017. ГОДИНИ 

 
 

Без обзира на временски период којим обухватамо рад нашег Универзитета, у његовом 

конциповању, полазимо  од слиједећих премиса:  

 

1. Универзитет у Бањој Луци мора да постиже европске стандарде, доприносећи тако 

укупном развоју знања друштва, те кроз науку, истраживање и иновације 

унапређује наставни процес на УниБЛ и развија привреду Републике Срспске. 

2. Универзитет у Бањој Луци мора да прати токове интеграције у ЕРА (European 

Research Area) и тежи имплементацији добре праксе ЕХЕА (European Higher 

Education Area) промовишући највише стандарде квалитета у науци, истраживању 

и образовању 

3. Универзитет у БЛ мора свакодневно да се брине за подмладак научног и наставног 

особља и ради на преносу знања и искуства од најбољих научника и наставника на 

млађе колегинице и колеге. Универзитет је мјесто најјаче промоције највиших 

образовних стандарда у високом образовању и науци и мјесто свакодневног 

унапређења квалитета на свим нивоима свога дјеловања 

4. Универзитет у БЛ мора водити рачуна о свим својим ресурсима и максимално их 

користити за равномјеран развој свих организационих јединица, како би се 

успоставила једнакост и цјеловитост Универзитета 

 

 

Да би остварио своју мисију која почива на наведеним премисама, Универзитет у 

Бањој Луци у појединим доменима свога рада у 2017. години бавиће се слиједећим 

програмским задацима:   



 Активност Носиоци задатака Рок 

1 Израда Стратегије развоја  

Универзитета 2017-2021. 

Ректор, проректори, 

декани, Сенат, 

Управни одбор, ННВ 

вијећа 

-радна верзија 

фебруар 

-усвојена стратегија 

до јуна 

2.  Активности на успостављању 

интегрисаног информационог система  

Ректор, проректори, 

декани, радне групе 

на факултетима 

-јун/јули (осим 

факултета 

Медицине, ЕТФ и 

ФПН) 

3.  Припреме за акредитацију једног броја 

студијских програма  

Проректор за 

наставу, декани, 

Сенат, НН вијећа 

Током 2017  

4.  Ревизија и израда нормативних аката 

(усаглашавање са новим Законом о 

високом образовању, када буде 

усвојен)  

Ректор, проректори, 

декани, генерални 

секретар, Сенат, 

Управни одбор 

Током 2017  

5.  Израда студијских програма према 

тржишту рада и трансфер знања у 

привреду – састанак са представницима 

привреде  

Проректор за НИР, 

Проректор за наставу 

Мај, 2017 

6.  Почети са реализацијом и припремом 

више студијских програма на 

енглеском језику (Mедицински 

факултет, Факултет Политичких наука) 

Проректор за 

наставу, Декани, 

Сенат 

Током 2017. 

7.  Извршити анализу постојећих и 

ревидовати катедре те распоред 

предмета и њихово шифрирање на 

нивоу УниБЛ 

Проректор за 

наставу, продекани 

за наставу, декани, 

Сенат 

Током 2017. 

8.  Организовати тематску расправу о 

достигнућима Болоњске декларације, 

те усвојити мјере за побољшање 

квалитета наставног и истраживачког 

процеса на нашем Универзитету  

Проширени колегиј, 

Сенат, Ректор, 

проректори, декани, 

ННВ  

Новембар 2017. 

9.  Институционално ријешити питања 

практичне наставе за студенте на свим 

студијским програмима  

Проширени колегиј, 

Сенат, ректор, 

проректор за 

кадровске ресурсе, 

декани, ННВ ОЈ  

Током 2017. 

10.  Разрадити стратегију односа са 

јавношћу и облике сарадње са 

привредом  

Проширени колегиј, 

Сенат, Управни 

одбор, ректор, 

проректори, декани, 

ННВ ОЈ  

Током 2017. 

11. Рад на Правилнику о промоцији и 

подстицању научноистраживачког и 

иновативног рада 

Проректор за НиР, 

Продекани за НиР, 

Сенат, 

Јун 2017. 

12. Рад на измјенама и допунама 

Правилника о поступку и  условима 

избора наставника и сарадника на 

Универзитету у Бањој Луци 

(усаглашавање услова за изборе у 

научна и наставна звања у складу са 

Ректор, Проректори, 

Декани, Сенат 

Током 2017. 



међународним критеријима и новим 

Законом када буде усвојен) 

13. Представљање издавачке дјелатности 

Универзитета на сајму књига у Бањој 

Луци, Београду 

Проректор за НиР, 

Продекани за НиР, 

Комисија за 

издавачку дјелатност 

Октобар-Новембар 

2017. 

14. Усвајање Књиге графичких стандарда 

на Универзитету 

Ректор, проректори, 

декани, Сенат 

Јун-јул 2017. 

15. Рад на измјенама и допунама 

Правилника о начину избора и броју 

чланова Студентског парламента и 

избору студената у наставно-

научна/умјетничко вијеће 

факултета/Академије 

Проректор за НиР, 

Сенат 

Током 2017. 

16. Стварање услова за оснивање 

мултидисциплинарних истраживачких 

центара, те промоција квалитета и 

изврсности у научноистраживачком 

раду на Универзитету 

Проректор за НиР, 

Декани, Сенат 

Током 2017. 

17. Пријава пројеката Erasmus+ KА1, 

Erasmus+ KА2, Erasmus+ Jean Monnet, 

Strategic Partnerships и  Knowledge 

Alliances, кредитна размјена 

(некадашњи Erasmus Mundus пројекти) 

Проректор за 

међународну 

сарадњу... 

Током 2017. 

18. Реализација  пројеката Erasmus+ KА1, 

Erasmus Mundus, CEEPUS кредитна 

размјена 

Проректор за 

међународну 

сарадњу... 

Током 2017. 

19. 

 

 

 

 

Мониторинг/анализа ефеката 

склопљених уговора и реализованих 

размјена на годишњем нивоу на основу 

достављених података од ОЈ 

Проректор за 

међународну 

сарадњу... 

Током 2017. 

20. 

 

 

 

 

Потпуно сагледавање и анализа 

расположивих ресурса на 

Универзитету  

Проректор за 

кадровске и 

материјалне ресурсе, 

фин. Дир, стручне 

службе, генерални 

секретар 

Прва половина 

2017. 

 


