На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2523/14 од
05.11.2014. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса
студија на јавне високошколске установе у академској 2014/2015. години, р а с п и с у ј е с е
КОНКУРС
за упис студената у прву годину другог циклуса студија
у академској 2014/2015. години на Универзитету у Бањој Луци
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Услови за упис на студије :
На Комбиновани студијски програм могу се уписати кандидати са претходно завршеним
одговарајућим студијем у трајању од три или четири године, уз претходно остварен обим студија
од најмање 180, односно 240 ЕСПБ бодова на студију I циклуса.
Под одговарајућим студијем из претходног става подразумијевају се студијски програми из
области пољопривредних наука (биљних, шумарских и анималних), биологије и екологије, који се
релизују на факултетима Универзитета у Бањој Луци, као и програми других факултета односно
универзитета, који се подударају најмање са 80% програма који се реализује на одговарајућим
факултетима Универзитета у Бањој Луци.
На Комбиновани студијски програм могу се уписати и кандидати који су завршили додипломске
академске студије I циклуса из сродних области чији студијски програми садрже еквивалентне
предмете чији садржај обезбјеђује довољно неопходних знања за савладавање Комбинованог
студијског програма и ако положе квалификациони испит.
Утврђивање еквивалентних предмета из претходног става, за сваки појединачни случај, је у
надлежности Комисије за еквиваленцију предмета.
На Комбиновани студијски програм може се уписати и лице коме је извршено вредновање
претходног звања према Правилнику о поступку вредновања раније стечених академских назива
за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци.
Приликом пријаве на конкурс кандидат предаје оригинална документа.
Попис докумената који се прилажу уз пријаву објављују се на огласној табли Студентске службе
Пољопривредног факултета и web страници Универзитета.
Рангирање кандидата који су завршили основне академске студије наведене у Условима за упис
врши се сe у складу са Правилима студирања на II циклусу Комбинованoг студијског програма
"Очување и одржива употреба генетичких ресурса"
Рангирање кандидата који су завршили додипломске академске студије I циклуса из
сродних области врши се на сљедећи начин:
 по основу просјечне оцјене на основним академским студијама кандидат може да оствари
60 бодова,
 по основу времена трајања студирања – 20 бодова
 по основу квалификационог испита – 20 бодова
Кандидат је положио квалификациони испит уколико је освојио најмање 10 бодова на испиту.
Поступак рангирања и провођење квалификационог испита проводи Комисија за упис студената.

Комисија за упис студената саставља прелиминарну јединствену ранг листу, према оствареном
броју бодова кандидата.
Прелиминарна јединствена ранг листа објављује се на огласној табли Студентске службе
Пољопривредног факултета најкасније два дана од полагања квалификационог испита, а уколико
није било кандидата за полагање квалификационог испита најкасније пет дана након истека рока
за подношење пријава на конкурс.
Кандидат за упис на Комбиновани студијски програм има право да поднесе приговор шефу
Комбинованог студијског програма на редослијед кандидата за упис на прелиминарној
јединственој ранг листи, у року од три дана од дана објављивања листе.
На приговор из претходног става шеф Комбинованог студијског програма доноси одлуку
најкасније у року од два дана од истека рока за приговоре и иста се објављује на огласној табли и
интернет страници Пољопривредног факултета.
Након одлучивања по приговорима, односно након истека рока за приговор, Комисија за упис
студената извјештај о резултатима уписа студената доставља Вијећу комбинованог студијског
програма које усваја коначну ранг листу.
Коначана ранг листа се објављује на огласној табли и интернет страници Пољопривредног
факултета.
Школарина за упис :
Висина школарине за Комбиновани студијски програм "Очување и одржива употреба генетичких
ресурса" за студенте на суфинансирању и стране студенте у академској 2014/2015 за редовни
студиј износи 880 КМ а за ванредни студиј 1500 КМ.
Конкурсни рокови :Кандидати за упис у први годину Комбинованог студијски програм
"Очување и одржива употреба генетичких ресурса" документацију за упис подносе до 15.02.2015.
године .

Све детаљније информације везано за упис, кандидати могу добити на Пољопривредном
факултету Универзитета у Бањој Луци.
Пријаве са потребним документима доставити на адресу :
Универзитет у Бањој Луци
Пољопривредни факултет,
Универзитетски град,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бања Лука

