ПРОГРАМ РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни
Активност
број

Носиоци

Рок
Према динамици
Агенције за
акредитацију ВШУ
Републике српске

1.

Акредитација 16 студијских програма

Ректорски тим, Продекани за
наставу, Координатори за
квалитета, Руководиоци
студијских програма

2.

Израда Извјештаја о самовредновању
УНИБЛ (у сврху институционалне
реакредитације)

Ректорски тим

28.02.2018.

3.

Пријава за институционалну
реакредитацију

Ректорски тим

30.03.2018.

4.

Институционална реакредитација

Ректорски тим, Продекани за
наставу, Координатори за
квалитет

Према динамици
Агенције за
акредитацију ВШУ
Републике Српске

5.

Ректорски тим, Продекани за
Реализација студентске анкете о
наставу, Руководилац Универзиквалитету наставног процеса за љетни
08.06.2018.
тетског рачунарског центра
семестар 2017/2018 школске године
(УРЦ-а)

6.

Реализација студентске анкете о
квалитету наставног процеса за
зимски семестар 2018/2019. школске
године

Ректорски тим, Продекани за
наставу, Руководилац УРЦ-а

18.01.2019.

7.

Израда Извјештаја о самовредновању
свих студијских програма

Ректорски тим, Продекани за
наставу, Координатори за
квалитет

21.12.2018.

8.

Израда листе одговорних наставника и
Ректорски тим, Продекани за
сарадника за 2018/2019. школску
наставу, Руководилац УРЦ-а
годину

9.

Анализа и усвајање показатеља
квалитета за 2017. годину

Ректорски тим, Продекани,
Руководилац УРЦ-а

28.06.2018.

10.

Упис нове генерације студената
(усвајање приједлога уписа за
2018/2019. школску годину,
маркетинг, објављивање конкурса,
пријем докумената, квалификациони
испит, упис примљених кандидата)

Ректорски тим, Продекани за
наставу

07.07.2018.

11.

Припрема и усвајање елабората за
лиценцирање/релиценцирање
студијских програма (посебно
студијских програма на енглеском
језику)

Ректорски тим, Продекани за
наставу

29.11.2018.
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28.06.2018.
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12.

Имплементација модула Настава и
студентска служба, Интегрисаног
информационог система, за први
циклус студија на Медицинском
факултету

Ректорски тим, Руководилац
УРЦ-а, Продекан за наставу

28.09.2018.

13.

Имплементација модула Настава и
студентска служба, Интегрисаног
информационог система, за II и III
циклус студија на свим факултетима

Ректорски тим, Руководилац
УРЦ-а, Продекани за наставу

28.09.2018.

14.

Имплементација модула
Организациона структура и просторни Ректорски тим, Финансијски
ресурси, Интегрисаног информационог директор, Руководилац УРЦ-а
система

29.06.2018.

15.

Имплементација модула Пословни
подсистем, Интегрисаног
информационог система

21.12.2018.

16.

Финализација имплементације модула
Међународна сарадња, Интегрисаног Ректорски тим, Руководилац
информационог система (тестирање
УРЦ-а
модула)

29.06.2018.

17.

Имплементација Модула за управљање Генерални секретар,
документима, Интегрисаног
Финансијски директор,
информационог система
Руководилац УРЦ-а

21.12.2018.

18.

Доношење Правилника о регистрацији
Генерални секретар,
rs.ba поддомена који ће регулисати
Финансијски директор
услове о поступку регистрације и
и руководилац УРЦ-а
начин коришћења rs.ba поддомена

21.12.2018.

19.

Развој модула Интегрисаног информационог система за евидентирање и
Ректорски тим, Организационе
праћење досадашње сарадње и научнојединице, Руководилац УРЦ-а
истраживачког рада са привредом и
привредним субјектима

21.12.2018.

20.

Пријава пројеката Erasmus+ KА1,
кредитна размјена (некадашњи
Erasmus Mundus пројекти)

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

1.2.2018.

21.

Пријава пројеката Erasmus+ KА2,
Capacity Building (некадашњи Tempus
пројекти)

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

8.2.2018.

22.

Пријава пројеката Erasmus+ Jean
Monnet

Ректорски тим, Филолошки
факултет

22.2.2018.

Финансијски директор,
Руководилац УРЦ-а
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Пријава пројеката Erasmus+ KА2,
Strategic Partnerships и Knowledge
Alliances

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

28.2.2018.
и 21.3.2018.

24.

Реализација Erasmus+ KА2, Capacity
Building пројеката

Ректорски тим, АГГФ, ЕТФ,
Филозофски факултет,
Економски факултет, ФБН,
Пољопривредни факултет,
Медицински факултет

14.10.2018. (4
пројекта)
14.10.2019. (4
пројекта)
14.10.2020. (3
пројекта)

25.

Реализација пројеката Erasmus+ KА1,
Ректорски тим/све
кредитна размјена (40 потписаних
организационе јединице (ОЈ)
уговора)

Током цијеле
године

26.

Реализација Erasmus Mundus пројеката
Ректорски тим, ЕТФ
(2 активна)

14.7.2018.

27.

Пријава CEEPUS мрежа

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

10.1.2018.

28.

Реализација CEEPUS програма
размјене

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

Током цијеле
године

29.

Имплементација модула Међународна
сарадња интегрисаног информационог Ректорски тим
система Универзитета

Март 2018. године

30.

Израда два водича о размјени, за
одлазеће студенте и особље и за
долазеће студенте и особље

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

Март 2018. године

31.

Потписивање уговора о сарадњи,
реализација активности по основу
уговора

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

Током цијеле
године

23.

32.

Сарадња са надлежним институцијама
у земљи, са међународним
организацијама, амбасадама,
Ректорски тим/све
универзитетима у земљи и
организационе јединице (ОЈ)
иностранству у циљу проширења
заједничких активности

Током цијеле
године

33.

Презентације о стипендијама и
програмима и размјена информација о
Ректорски тим/све
стипендијама са универзитетима,
организационе јединице (ОЈ)
институцијама и организацијама из
земље и иностранства

Током цијеле
године

34.

Представљање Универзитета у
иностранству

Током цијеле
године

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)
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Рок

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

До краја 2018.
године

36.

Мониторинг/анализа ефеката
склопљених уговора и реализованих
размјена на годишњем нивоу на
основу достављених података од ОЈ

Ректорски тим/све
организационе јединице (ОЈ)

Децембар 2018. год

37.

Званично отварање Конфуције
института у оквиру УНИБЛ

Ректорски тим, Конфуције
институт

Први квартал 2018.
године

38.

Усвајање Правилника о Фонду за
подстицај науке на УНИБЛ

Ректорски тим, продекани за
НИР, Сенат

Трећи квартал 2018.
године

39.

Рад на измјенама и допунама
Правилника о поступку и условима
избора наставника и сарадника на
УНИБЛ

Ректорски тим, продекани за
НИР, Сенат

Трећи квартал 2018.
године

40.

Рад на измјенама и допунама
Правилника о стицању, расподјели и
коришћењу властитих прихода и
прихода од грантова (помоћи)

Ректорски тим, продекани за
НИР, Сенат

Други квартал 2018.
године

41.

Рад на измјенама и допунама
Ректорски тим, продекани за
Правилника о додјели признања и
НИР, Сенат
награда на Универзитету у Бањој Луци

Други квартал 2018.
године

42.

Организација обука за аплицирање у
Програму „Хоризонт 2020“

Ректорски тим

Током цијеле
године

43.

Обогаћивање библиотечког фонда
Универзитета у Бањој Луци

Ректорски тим

Током цијеле
године

44.

Интензивирање сарадње између
научно-истраживачког сектора
УНИБЛ и пословног сектора у
привреди.

Ректорски тим, продекани за
НИР, ЦПТТ

Током цијеле
године

45.

Интензивирати медијску промоцију
научно-истраживачког рада међу
младима

Ректорски тим, продекани за
НИР, представници студената

Током цијеле
године

46.

Омогућити доступност свих
објављених радова запослених на
Универзитету, уз сагласност издавача
и аутора, на веб-страници
Универзитета, у погодном формату,
путем домена „unibl.org“.

Ректорски тим, продекани за
НИР, УРЦ

Четврти квартал
2018. године

35.

Усвајање Правилника о признавању
квалификација и еквиваленцији
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47.

Суфинансирати издавање научних
радова у часописима индексираним у
цитатним базама међународних
рецензираних научних часописа,
Ректорски тим, продекани за
објављивање радова на референтним
НИР, Сенат, Управни одбор
свјетским научним скуповима, те
издавања научних књига и часописа на
енглеском језику.

Четврти квартал
2018. године

48.

Подесити Google Scholar профил за све
Ректорски тим, УРЦ
запослене.

Први квартал 2018.
године

49.

Успостављање и функционисање
„Клуба пријатеља“ УНИБЛ

50.

Организовање инфо-дана и пројектних
ЦПТТ
клиника за запослене УНИБЛ/ОЈ

Од фебруара 2018. –
континуирано
према потребама

51.

Обуке за запослене ЦПТТ у области
пројектног менаџмента, трансфера
технологија, иновација и
предузетништва

ЦПТТ

Од фебруара 2018.
год. – континуирано
према потребама

52.

Развој веб странице и визуелног
идентитета ЦПТТ

ЦПТТ

15. фебруар 2018.

53.

Подршка развоју пројектних
приједлога за УНИБЛ/ОЈ

ЦПТТ, у сарадњи са УНИБЛ/ОЈ

Континуирано
према потребама

54.

Развој пројектних приједлога за ЦПТТ ЦПТТ

Континуирано

55.

Организовање
конференције/радионице о трансферу
технологија и знања – практични
приступ

Фебруар – април
2018.

56.

Интензивирање сарадње са пословним
ЦПТТ, УНИБЛ/ОЈ
сектором у привреди.

Од фебруара 2018. континуирано

57.

Промоција „Прича за примјер“

Континуирано

58.

Учешће у пројектима (по потреби и по
ЦПТТ
позиву)

Континуирано

59.

Припрема информативних материјала
о трансферу технологија и знања са
инфографикама.

ЦПТТ

До 30. јуна 2018.

60.

Припрема приједлога Правилника о
успостављању спин-оф предузећа
УНИБЛ

ЦПТТ, Ректорски тим,
финансијски директор

До 31. октобра
2018.

Центар за предузетништво и
трансфер технологија (ЦПТТ),
Ректорски тим

ЦПТТ, у сарадњи са МНТ РС

ЦПТТ, УНИБЛ ПР, УНИБЛ/ОЈ
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Од фебруара 2018. континуирано
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61.

Активности на успостављању и
реализацији програма подршке
формирању студентских старт-ап
предузећа (процес менторства, бизнис
инкубатор)

ЦПТТ у сарадњи са ИЦБЛ

Од марта 2018.
године континуирано

62.

Успостављање, развој и одржавање
базе података из области
предузетништва, иновација и
трансфера технологија

ЦПТТ

До 30. новембра
2018. континуирано

63.

Израда приједлога пројеката за
“HORIZONT 2020”

Ректорски тим, Организационе
јединице УНИБЛ, ЦПТТ

21.12.2018.

64.

Усвајање плана капиталних
инвестиција Универзитета у Бањој
Луци до 1.4.2018. године

Ректорски тим, финансијски
директор, декани

1април.2018. године

65.

Успостављање интегрисане наставе
(матичност, катедре, предмети по
катедрама)

Ректорски тим

21.12.2018.

66.

Запошљавање 50 асистената

Ректорски тим, Сенат

Континуирано

67.

Усвајање распореда предмета по
катедрама

Ректорски тим, Сенат, декани и
продекани

Континуирано

68.

Израда публикација о докторантима
који су докторирали на нашем
Универзитету у 2018. години

Ректорски тим

Континуирано

69.

Припремање извјештаја о потребама
расписивања конкурса у академска
звања

Ректорски тим

Континуирано

70.

Изналажење начина за финансирање
трећег циклуса студија

Ректорски тим, Организационе
јединице

01.10.2018.

Број: 03/04-3.868-3/18

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Проф. др Рајко Гњато
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