ПРОГРАМ РАДА РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ
ЛУЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни
број

Активност

Носиоци

Рок

1.

Усвајање Правилника о Фонду за
подстицај науке на УНИБЛ

2.

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

3.

Организација обука за аплицирање у
Програму „Хоризонт 2020“

Ректорски тим, продекани за
Током цијеле године
НИР

4.

Обогаћивање библиотечког фонда
Универзитета у Бањој Луци

Ректорски тим

5.

Интензивирање сарадње између
Ректорски тим, продекани за
научноистраживачког сектора УНИБЛ
НИР, ЦПТТ
Током цијеле године
и привреде

6.

Интензивирати медијску промоцију
научноистраживачког рада међу
младима

7.

Ректорски тим, продекани за
До краја 2019. године
НИР, Сенат

Ректорски тим, продекани за
До краја 2019. године
НИР, Сенат

Током цијеле године

Ректорски тим, продекани за
НИР, представници
Током цијеле године
студената

Омогућити доступност свих
објављених радова запослених на
Универзитету, уз сагласност издавача и Ректорски тим, продекани за Четврти квартал 2019.
аутора, на веб-страници Универзитета, НИР, УРЦ
године
у погодном формату, путем домена
„unibl.org“

8.

Суфинансирање и објављивање
научних радова у часописима
индексираним у цитатним базама
међународних рецензираних научних Ректорски тим, продекани за Трећи квартал 2019.
часописа, објављивање радова на
НИР, Сенат, Управни одбор године
референтним свјетским научним
скуповима, те издавања научних књига
и часописа на енглеском језику

9.

Проширење „Клуба пријатеља“ УНИБЛ

10.

Организовање инфо-дана и пројектних
Ректорски тим, продекани за Током цијеле године
клиника за запослене УНИБЛ/ОЈ
НИР, ЦПТТ

11.

Развој пројектних приједлога

12.

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

13.

Промоција „Прича за примјер“

Ректорски тим, продекани за
Током цијеле године
НИР, ЦПТТ

Ректорски тим, ЦПТТ

ЦПТТ, УНИБЛ ПР,
УНИБЛ/ОЈ

Током цијеле године
Током цијеле године
Током цијеле године

14.

Праћење и евиденција научних и
истраживачко-развојних пројеката
Ректорски тим
факултета и универзитета у Републици
Српској и међународних пројеката

Током цијеле године

15.

Модернизација библиотечке опреме и
Ректорски тим, ОЈ
обука библиотекара

Током цијеле године у
континуитету

16.

Дигитализација библиотека

Ректорски тим, ОЈ

Током цијеле године у
континуитету

17.

Проширивање библиотечких
капацитета (читаоница и простора за
учење)

Ректорски тим, ОЈ

Током цијеле године у
континуитету

18.

Усвајање Плана издавачке дјелатности
Ректорски тим, Сенат
на УНИБЛ

Задњи квартал 2019.
године

19.

Учешће УНИБЛ на Међународним
сајмовима књига у Бањалуци и
Београду

Задњи квартал 2019.
године

20.

Увођење претплата на реномиране
свјетске научне базе сходно студијским Ректорски тим, ОЈ
програмима на ОЈ УНИБЛ

Током цијеле године у
континуитету

21.

Суфинансирање издавачке дјелатности
на УНИБЛ (наставне универзитетске Ректорски тим, ОЈ
литературе наставника и сарадника

Током цијеле године у
континуитету

22.

Проширење софтвера за плагијате
докторских и мастер радова
(Ithenticate) за све објављене радове
наставника и сарадника који се
прилажу уз осталу конкурсну
документацију приликом избора у
звање

2019

23.

Наставак сарадње са часописом ПРеРС
– Пословна ревија Републике Српске Ректорски тим
(издавач Привредна Комора РС)

24.

Ректорски тим, УРЦ у
Постављање листе предаторских
Током цијеле године у
сарадњи са Универзитетом у
часописа на официјелном сајту УНИБЛ
континуитету
Београду

25.

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

26.

Организовање конференција/радионица
и модула о трансферу технологија и
Ректорски тим, ЦПТТ/ОЈ
знања

Ректорски тим, ОЈ

Ректорски тим, УРЦ

Ректорски тим, ЦПТТ

Током цијеле године у
континуитету

Од фебруара 2019. год. континуирано према
потребама
Други квартал 2019.
године

27.

Интензивирање сарадње са пословним
Ректорски тим, ЦПТТ
сектором у привреди

Током цијеле године

28.

Припрема информативних материјала о
трансферу технологија и знања са
Ректорски тим, ЦПТТ
инфографикама

Други квартал 2019.
године

29.

Припрема приједлога Правилника о
успостављању спин-оф предузећа
УНИБЛ

Ректорски тим, ЦПТТ

Трећи квартал 2019.
године

30.

Измјена Правилника о заштити
интелектуалног власништва УНИБЛ,
као и формирање Радне групе

Ректорски тим, ЦПТТ

Од фебруара 2019.
године

31.

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

Ректорски тим, ЦПТТ

Током цијеле године

32.

Успостављање, развој и одржавање базе
за података из области предузетништва, Ректорски тим, ЦПТТ, УРЦ
иновација и трансфера технологија

Децембар 2019. године

33.

Реализација пројекта „Моја пракса“ и
„3д“ академија

Ректорски тим, ЦПТТ

Први квартал 2019.
године

34.

Наставак сарадње са Европском
патентном организацијом

Ректорски тим, ЦПТТ

Током цијеле године

35.

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

Ректорски тим

Континуирано

36.

Ажурирање Фимес-а

Канцеларије проректора за
Континуирано
људске и материјалне ресурсе

37.

Усвајање распореда предмета по
катедрама

Ректорски тим, Сенат, декани
Континуирано
и продекани

38.

Израда публикација о докторантима
који су докторирали на нашем
Универзитету у 2019. години

Ректорски тим

Континуирано

39.

Припремање извјештаја о потребама
расписивања конкурса у академска
звања

Ректорски тим

Континуирано

40.

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

41.

Завршетак имплементације модула
Настава и студентска служба
Ректорски тим,
Интегрисаног информационог система Руководилац УРЦ-а и
за први циклус студија на
Продекани за наставу
Медицинском факултету

Први квартал
2019. године

42.

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

Први квартал
2019. године

43.

Имплементација модула Пословни
подсистем, Интегрисаног
информационог система

Финансијски директор и
Руководилац УРЦ-а

До краја 2019.
године

44.

Завршетак имплементације модула
Међународна сарадња Интегрисаног
информационог система (тестирање
модула)

Ректорски тим и
Руководилац УРЦ-а

Први квартал
2019. године

45.

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

До краја 2019. године

46.

Проректор за
научноистраживачки рад и
Имплементација веб-сајта Студентског развој,
парламента
Руководилац УРЦ-а и
Предсједник Студентског
парламента

Први квартал 2019.
године

47.

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

До краја 2019.
године

Ректорски тим,
Руководилац УРЦ-а и
Продекани за наставу

До краја 2019.
године

48.

Имплементација E-Learning система

Проректор за наставу и
студентска питања,
Руководилац УРЦ-а и
Продекани за наставу

49.

Одржавање и надоградња
Интегрисаног информационог ситема

Ректорски тим, Финансијски Током цијеле
директор и Руководилац
године у
УРЦ-а
континуитету

50.

Покретање образовне и дјелатности
стручних услуга УРЦ-а

Ректорски тим, Генерални
Током цијеле
секретар и Руководилац УРЦ- године у
а
континуитету

51.

Адаптација и реконструкција Сервер
сале

Ректорски тим, Финансијски
До краја 2019.
директор и Руководилац
године
УРЦ-а

До краја 2019.
године

52.

Измјене и допуне Правилника о
кориштењу службених возила

Генерални секретар,
Ректорски тим

53.

Имплеметација измјена и допуна
Правилника о поступку и условима
избора наставника и сарадника на
Генерални секретар, УРЦ
УНИБЛ – увођење е-образаца за изборе
у академска звања

Прва половина 2019.
године

54.

Развој пројекта дигитализације
протокола и архиве ректората
Универзитета

Генерални секретар,
секретари ОЈ, УРЦ

Континуирано 2019.
године

55.

Пријава пројеката Erasmus+ KА1,
кредитна размјена

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

5.2.2019.

56.

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

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

7.2.2019.

57.

Пријава пројеката Erasmus+ KА2,
Strategic Partnerships и Knowledge
Alliances

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)
Ректорат, АГГФ, ЕТФ,
Економски факултет, ФБН,
Пољопривредни факултет,
Медицински факултет,
Шумарски факултет

Први квартал 2019.
године

21.3.2019. и
28.2.2019.
14.4.2019. (2 пројекта)
14.10.2019. (4 пројекта)
14.10.2020. (3 пројекта)
14.10.2021. (1 пројекат)

58.

Реализација Erasmus+ KА2, Capacity
Building пројеката

59.

Реализација пројеката Erasmus+ KА1, Ректорат/све организационе
кредитна размјена
јединице (ОЈ)

60.

Пријава CEEPUS мрежа

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

15.1.2019.

61.

Реализација CEEPUS програма
размјене

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

Током цијеле године

62.

Усвајање Правилника о признавању
страних образовних квалификација за
потребе наставка школовања на
Ректорат/све организационе
Универзитету у Бањој Луци и поступку
јединице (ОЈ)
еквиваленције раније стечених
академских звања на Универзитету у
Бањој Луци

Фебруар 2019. године

63.

Обука свих ауторизованих лица за
коришћење Модула за међународну
Ректорат
сарадњу интегрисаног информационог
система Универзитета

Мај 2019. године

64.

Формирање тимова за пријаву и
реализацију пројеката

Април 2019. године

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

Током цијеле године
Преко 40 потписаних
уговора

65.

Обука тимова за пријаву и реализацију
Ректорат
пројеката

Мај 2019. године

66.

Формирање Савјета за
интернационализацију

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

Април 2019. године

67.

Информациони пакети на српском и
енглеском језику и web странице на
енглеском језику

Све организационе јединице
Септембар 2019. године
(ОЈ)

68.

Измјене и допуне web странице
Универзитета, категорије Сарадња

Ректорат

Током цијеле године

69.

Организација скупа на тему
интернационализације Универзитета

Ректорат

Септембар 2019. године

70.

Израда Акционог плана
интернационализације Универзитета

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

Децембар 2019. године

71.

Мониторинг/анализа ефеката
склопљених уговора и реализованих
Ректорат/све организационе
размјена на годишњем нивоу на основу јединице (ОЈ)
достављених података од ОЈ

Децембар 2019. године

72.

Потписивање уговора о сарадњи,
реализација активности по основу
уговора

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

Током цијеле године

73.

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

Током цијеле године

74.

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

Током цијеле године

75.

Представљање Универзитета у
иностранству

Током цијеле године

76.

Ректорски тим, Продекани за
Реализација студентске анкете о
наставу, Координатори
квалитету наставног процеса за зимски
25.01.2019.
система квалитета,
семестар 2018/2019. школске године
Руководилац УРЦ-а

77.

Декани, Продекани за
Израда и усвајање Приједлога уписа у наставу, Наставно-научна
31.01.2019.
прву годину I, II и III циклуса студија вијећа, Ректорски тим,
Проширени колегијум, Сенат

78.

Израда Плана релиценцирања
постојећих студијских програма и
лиценцирања нових студијских
програма

Ректорат/све организационе
јединице (ОЈ)

Декани, Продекани за
наставу, Наставно-научна
вијећа, Ректорски тим

28.02.2019.

Разматрање и усвајање Правилника о
поступку утврђивања неакадемског
понашања у писаним радовима

Ректорски тим, Проширени
колегијум, Сенат

80.

Израда, разматрање и усвајање
Извјештаја о показатељима система
квалитета за 2017. годуну

Декани, Продекани за
наставу, Координатори
система квалитета,
28.03.2019.
Руководиоци студијских
програма, Ректорски тим,
Проширени колегијум, Сенат

81.

Доградња интегрисаног
информационог система  Генерисање, Ректорски тим, Руководилац
30.04.2019.
УРЦ-а
архивирање и ажурирање листи
одговорних наставника и сарадника

79.

28.02.2019.

82.

Институционална акредитација и
акредитација 16 студијских програма

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

83.

Покретање поступка акредитације
студијских програма за које су
припремљени Извјештаји о
самовредновању (15 извјештаја)

Ректорски тим

84.

Ректорски тим, Продекани за
Реализација студентске анкете о
наставу, Координатори
квалитету наставног процеса за љетни
14.06.2019.
система квалитета,
семестар 2018/2019. школске године
Руководилац УРЦ-а

85.

Припрема, разматрање и усвајање
Одлуке о усвајању академског
календара за школску 2019/2020.
годину

86.

Декани, Продекани за
наставу, Руководиоци
Израда, разматрање и усвајање Листи
студијских програма,
одговорних наставника и сарадника за
27.06.2019
Шефови катедри, Наставно2019/2020. школску годину
научна вијећа, Ректорски тим,
Проширени колегијум, Сенат

87.

Доградња интегрисаног
информационог система  Генерисање Ректорски тим, Руководилац
28.06.2019.
и архивирање Извјештаја о упису нове УРЦ-а
генерације студената

88.

Доградња интегрисаног
информационог система  Генерисање, Ректорски тим, Руководилац
28.06.2019.
попуњавање и архивирање испитних УРЦ-а
пријава

89.

Доградња интегрисаног
информационог система  Генерисање Ректорски тим, Руководилац
28.06.2019.
УРЦ-а
и архивирање Плана и распореда
предавања и вјежби

Ректорски тим, Проширени
колегијум, Сенат

31.05.2019.

31.05.2019.

27.06.2019

90.

Доградња интегрисаног
информационог система  Генерисање Ректорски тим, Руководилац
28.06.2019.
УРЦ-а
евиденција о оптерећењи-ма
наставника и сарадника

91.

Упис нове генерације студената  Први
уписни рок ( маркетинг, објављивање
Ректорски тим, Декани,
конкурса, пријем докумената,
Продекани за наставу
квалификациони испит, упис
примљених кандидата)

12.07.2019.

92.

Упис нове генерације студената 
Други уписни рок ( маркетинг,
објављивање конкурса, пријем
докумената, квалификациони испит,
упис примљених кандидата)

Ректорски тим, Декани,
Продекани за наставу

20.09.2019.

93.

Израда, разматрање и усвајање
Извјештаја о показатељима квалитета
за 2018. годину

Декани, Продекани за
наставу, Координатори
система квалитета,
26.09.2019.
Руководиоци студијских
програма, Ректорски тим,
Проширени колегијум, Сенат

94.

Израда Извјештаја о самовредновању
осталих студијских програма I и II
циклуса студија

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

95.

Припрема и усвајање елабората за
лиценцирање/релиценцирање
студијских програма

Декани, Продекани за
наставу, Наставно-научна
28.11.2019.
вијећа, Ректорски тим, Сенат

96.

Покретање поступка акредитације
студијских програма за које се до
Ректорски тим
30.09.2019. године доставе Извјештаји
о самовредновању

23.12.2019.

97.

Ректорски тим, Продекани за
Реализација студентске анкете о
наставу, Координатори
квалитету наставног процеса за зимски
система квалитета,
семестар 2018/2019. школске године
Руководилац УРЦ-а

20.01.2020.
НАПОМЕНА:
Покретање активности у
децембру 2019.

98.

Формулисање и прилагођавање
прописа и правила о управљању
књигама, особљем, итд.

Институт Конфуције

2019. година

99.

Понуда програма кинеског језика и
предавања о култури и историји

Институт Конфуције

2019. година

100.

Повезивање и унапређење сарадње
између различитих институција у Кини Институт Конфуције
и Босни и Херцеговини

Током цијеле године

101.

Организација предавања и културних
активности

Институт Конфуције

2019. година

102.

Промовисање и организација Кинеског
Институт Конфуције
теста изврсности у 2019. години

2019. година

30.09.2019.

103.
104.

105.

106.

Промоција стипендија и препорука
кандидата за 2019. годину

Институт Конфуције

Организација љетњег кампа 2019.
Институт Конфуције
године
Одабир и обука кандидата за
престижно међународно такмичење
“Кинески мост” у познавању кинеског Институт Конфуције
језика у 2019. години

Припреме за објављивање књиге ''45
година Универзитета у Бањој Луци Ректорски тим, Сенат
1975-2020''

2019. година
2019. година

2019. година

2019. година

