УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА

ПРАВИЛНИК
О КОРИШТЕЊУ СЛОБОДНЕ СТУДИЈСКЕ ГОДИНЕ

Бања Лука, 03.09.2015. године

На основу члана 64. став 2. тачка в) Закона о високом образовању (“Службени
гласник Републике Српске”, број 73/10, 104/11 и 84/12, 108/13 и 44/15) и члана 33.
Статута Универзитета у Бањој Луци, а у вези са чланом 143. Статута Универзитета у
Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 46. сједници, одржаној 03.09.2015.
године, донио је

ПРАВИЛНИК
О КОРИШТЕЊУ СЛОБОДНЕ СТУДИЈСКЕ ГОДИНЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин одобравања слободне студијске
године, те обавезе наставника Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту:
Универзитет) у вези са кориштењем слободне студијске године.
Члан 2.
Слободна студијска година је период који обухвата једну академску годину и
који наставник Универзитета може користити искључиво за научни, умјетнички и
стручни рад (писање уџбеника, монографија, приручника, академска размјена односно
боравак на другом универзитету или институту а у циљу извођења наставе или научноистраживачког рада и друго) или научно, умјетничко или стручно усавршавање.

II УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНЕ СТУДИЈСКЕ ГОДИНЕ
Члан 3.
Право на кориштење слободне студијске године има наставник Универзитета,
под сљедећим условима:
1) да је у наставном звању доцента, ванредног или редовног професора,
2) да је у радном односу са пуним радним временом на Универзитету најмање 5
(пет) година,
3) да је редовно напредовао у научно-наставном, односно умјетничко-наставном
звању,
4) да је постигао истакнуте резултате у свом наставном, научном или умјетничком
раду,
5) да је дао значајан допринос популаризацији научног, односно умјетничког рада
на Универзитету и друштву уопште,
6) да не обавља функцију ректора, проректора, декана, односно продекана
организационе јединице или руководиоца студијског програма,
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7) да је у траженом периоду могуће обезбиједити несметано извођење наставног
процеса и
8) да је разлог тражења слободне студијске године у интересу Универзитета,
односно факултета/Академије.
Члан 4.
За вријеме кориштења слободне студијске године, наставник има право на плату
коју би остварио радећи на свом радном мјесту.

III НАЧИН И УСЛОВИ ОДОБРАВАЊА
Члан 5.
Слободна студијска година одобрава се у академској години која претходи
години кориштења. Захтјев за кориштење слободне студијске године наставник подноси
најкасније до 30. јуна за сљедећу академску годину.
Захтјев за кориштење слободне студијске године подноси се наставнонаучном/наставно-умјетничком вијећу факултета/Академије (у даљем тексту: вијеће
организационе јединице), најмање шест мјесеци прије кориштења. Уз захтјев се
прилаже:
1) програм рада за слободну студијску годину са детаљним образложењем,
2) потврда руководиоца студијског/студијских програма на којем/има наставник
изводи наставу о осигураној стручној замјени,
3) друге доказе који указују да је слободна студијска година у интересу
Универзитета, односно факултета/Академије.
Члан 6.
Одлуку о одобравању захтјева из претходног члана и кориштењу слободне
студијске године доноси Сенат Универзитета, а на основу приједлога вијећа
организационе јединице.
Члан 7.
Слободну студијску годину у једној академској години може користити највише
10% наставника Универзитета из члана 3. овог Правилника.
На истом студијском програму слободну студијску годину може користити само
један наставник. Уколико је кориштење слободне студијске године у текућој академској
години затражило више наставника са истог студијског програма, предност за
одобравање имају наставници у вишим звањима. Преостали дио наставника који не
добије одобрење у текућој академској години има предност у идућој.

2

Члан 8.
Након завршетка слободне студијске године, наставник је обавезан да Сенату
Универзитета и вијећу организационе јединице поднесе писани извјештај о резултатима
које је постигао током њеног кориштења.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен на вебстраници Универзитета.
Члан 10.
Овај Правилник ће се примјењивати од 01.10.2015. године.

Број: 02/04-3.2551-16/15

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