УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ДОДЈЕЛУ HUAWEI
СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА
У БАЊОЈ ЛУЦИ

Бања Лука, 23.09.2010. године

На основу члана 34. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци,
на 39. сједници одржаној 23.09. 2010. године, донио је
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ HUAWEI СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Члан 1.
"HUAWEI TECHONOLOGIES" d.o.o. Banja Luka додјељиваће редовним студентима I циклуса
Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту «Универзитет») 5 стипендија годишње, у
периоду од осам академских година (2010-2018).
Члан 2.
Износ стипендије за једну академску годину износи 2.000 КМ (двије хиљаде
конвертибилних марака) по студенту.
Стипендија ће се исплаћивати једнократно, најкасније у року од мјесец дана од дана
одржавања церемоније додјељивања.
Члан 3.
Истом студенту може поново бити додијељена стипендија, у складу са овим Правилником.
Члан 4.
Стипендије ће се додијељивати по сљедећем распореду:
•

•

3 стипендије студентима сљедећих факултета: Архитектонско-грађевински
факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Рударски факултет,
Технолошки факултет, Медицински факултет, Природно-математички факултет и
Шумарски факултет.
2 стипендије студентима сљедећих факултета: Академија умјетности, Економски
факултет, Правни факултет, Пољопривредни факултет, Факултет политичких наука,
Факултет физичког васпитања и спорта, Филозофски факултет и Филолошки
факултет)
Члан 5.

За додјелу стипендија могу конкурисати редовни студенти првог циклуса студија на
Универзитету, осим студената прве године, који испуњавају сљедеће услове:
1. да су држављани Босне и Херцеговине
2. да не обнављају годину студија у коју су уписани
3. да не остварују право на стипендију од другог даваоца стипендије
4. да као студенти завршне године нису старији од 26 година живота
5. да имају положене испите из претходних година студија са укупном просјечном оцјеном
8,00 и више.
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Члан 6.
Стипендије се додијељују студентима који испуњавају услове из члана 5. према распореду
из члана 4. на основу двије ранг листе.
Ранг листе се формирају тако да ће се предност дати студентима са вишом просјечном
оцјеном из претходних година студија.
Студентима истог факултета може бити додијељена само једна стипендија.
Члан 7.
Уколико два или више студената има исти просјек оцјена, предност ће имати студент
уписан у вишу годину студија.
Уколико два или више студената имају исти просјек и уписани су у исту годину студија,
предност има студент који има већи просјек са претходне године студија.
Уколико два или више студената ит става 2. овог члана имају исти просјек са претходне
године студија, подијелиће исто мјесто на ранг листи, а уколико то мјесто обезбјеђује
добијање стипендије, стипендију ће подијелити на једнаке дијелове.
Члан 8.
Подносиоци пријаве на конкурс за стипендију су обавезни доставити сљeдеће документе:
1. увјерење о држављанству
2. oвјерену копију прве странице индекса
3. потврду о статусу редовног студента
4. увјерење о положеним испитима са свих година студија са назнаком о просјечној оцјени
5. изјаву да не остварују право на стипендију од другог даваоца стипендије, овјерену од
надлежног органа
6. податке о рачуну код банке путем којег ће се стипендија исплаћивати на име студента.
Члан 9.
Пријаве са потребним документима достављају се лично или препорученом поштом на
адресу: Универзитет у Бањој Луци, Ректорат – Комисија за додјелу Hauwei стипендије,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука, са назнаком ''за Hauwei
стипендију''.
Члан 10.
Процедуру избора стипендиста спроводиће трочлана Комисија за додјелу Huawei
стипендије коју ће именовати Сенат Универзитета.
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У саставу комисије ће обавезно бити један представник студената.
Члан 11.
Јавни конкурс за додјелу Huawei стипендије расписије се сваке године током октобра
мјесеца и објављује у једном дневном листу и на интернет страници Универзитета
Члан 12.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу.
Члан 13.
Ранг-листа кандидата којима се додјељује стипендија утвђује се у року од мјесец дана од
дана затварања конкурса и објавиће се на интернет страници Универзитета.
Незадовољни учесници конкурса имају право приговора на ранг-листу Сенату
Универзитета у року од 8 дана од дана објављивања.
Одлука Сената је коначна.
Члан 14.
Правилник о поступку и условима за додјелу Hauwei стипендија ступа на снагу даном
доношења и биће објављен на интернет страници Универзитета.

Број: 05-4630-XXXIX-20/10

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