Прилог број 1. Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице
Универзитета у Бањој Луци

Чланица Универзитета

Академија умјетности

Архитектонскограђевинскo-геодетски
факултет

Економски факултет

Научно/умјетничко поље

Ужа научна/умјетничка област

Анимирани филм
Глума
Драматургија (сценарио)
Драмска и аудио-визуелне Монтажа
умјетности (Умјетничко поље) Позоришна режија
Продукција
Снимање
Филмска и телевизијска режија
Етномузикологија
Заштита умјетничке баштине
Историја и теорија умјетности Историја и теорија визуелних комуникација
Историја и теорија ликовних умјетности
(Научно поље)
Историја и теорија филма и театра (студије позоришта Музикологија
Вајарство
Графика
Ликовне умјетности
Графички дизајн
Интермедијална умјетност
(Умјетничко поље)
Рестаурација
Сликарство
Музичко стваралаштво
Музичка умјетност
Репродукција музике
(Умјетничко поље)
Умјетничко-теоријске дисциплине
Архитектонске технологије
Архитектура и урбанизам
Геометрија и визуелизација простора
(научно поље)
Историја и теорија архитектуре и урбаног развоја
Архитектонско пројектовање
Архитектура и урбанизам
Заштита и ревитализација градитељског насљеђа
(умјетничко и научно поље) Урбанизам и планирање простора
Геодетски премјер
Геодетски референтни системи
Геоинформатика
Геодезија
Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и
Катастар и управљање непокретностима
Фотограметрија и даљинско истраживање
Геотехника
Грађевински материјали и конструкције
Механика и теорија конструкција
Грађевинарство
Организација и технологија грађења и грађевински
Саобраћајнице
Хидротехника
Актуарство
Економетрија
Економска политика
Економско планирање и развој
Логистика
Маркетинг
Међународна економија
Менаџмент
Монетарна економија*
Економија
Операциона истраживања
Пословна информатика
Пословне финансије
Предузетничка економија
Рачуноводство и ревизија
Статистичка анализа
Теоријска економија
Трговина, туризам и хотелијерство
Фискална економија*

1/7

Прилог број 1. Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице
Универзитета у Бањој Луци

Електротехнички
факултет

Машински факултет

Медицински факултет

Аутоматика и роботика
Електротехника, електроника, Електроенергетика
информационо инжењерство и Електроника и електронски системи
Општа електротехника
рачунарске и информационе Рачунарске науке
науке
Рачунарски хардвер и системи
Телекомуникације
Индустријско инжењерство и менаџмент
Индустријско инжењерство
Инжењерство заштите радне средине
Бродоградња
Машинска технологија обраде дрвета
Машинске конструкције
Метрологија
Механика флуида и хидропнеуматски системи
Мехатроника и роботика
Машинско инжењерство
Монтажне технологије и одржавање
Мотори и моторна возила
Примијењена механика
Производно машинство
Процесна техника
Термотехника
Хидро и термоенергетика
Механичка металургија
Металургија
Процесна металургија
Физичка металургија
Материјали
Наука о материјалима
Анатомија
Имунологија
Историја и медицине и медициниска етика
Медицинска биохемија
Медицинска и клиничка микробиологија*
Молекуларна медицина
Базне медицинске науке
Патологија
Патолошка физиологија
Фармакологија, токсикологија и клиничка фармакологија*
Физиологија
Хумана генетика
Цитологија, хистологија и ембриологија
Бабиштво
Медицинско-лабораторијска дијагностика
Здравствене наука
Санитарно инжењерство
Физиотерапија
Aнестезиологија и реаниматологија
Гинекологија и опстетриција
Дерматовенерологија
Ендокринологија
Интерна медицина
Инфектологија
Кардиологија
Клиничка хемија и лабораторијска медицина
Неурологија
Клиничке медицинске науке
Нуклеарна медицина
Онкологија и радиотерапија
Оториноларингологија
Офталмологија
Педијатрија
Породична медицина
Психијатрија
Радиологија
Реуматологија

2/7

Прилог број 1. Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице
Универзитета у Бањој Луци

Медицински факултет

Пољопривредни
факултет

Судска медицина
Транфузијска медицина
Клиничке медицинске науке Ургентна медицина
Физикална медицина и рехабилитација
Хирургија
Епидемиологија
Здравствена екологија
Јавно здравство
Медицина рада и спорта
Превентивне медицинске науке
Радиолошке технологије
Сестринство
Социјална медицина
Хигијена
Болести зуба
Дјечија и превентивна стоматологија
Максилофацијална хирургија (стоматологија)
Стоматологија
Орална хирургија
Оропедија вилица
Парадонтологија и орална медицина
Стоматолошка протетика
Аналитика лијекова
Броматологија
Социјална фармација и фармацеутска пракса
Токсиколошка хемија
Фармација
Фармакогнозија
Фармакокинетика и клиничка фармација
Фармацеутска технологија и козметологија
Фармацеутска хемија
Анатомија и физиологија животиња
Безбједност хране животињског поријекла
Ветеринарске науке
Епизоотиологија и патологија
Зоохигијена и здравствена заштита животиња
Репродукција и стерилитет животиња
Генетика и оплемењивање животиња
Мљекарство
Наука о животињама и
Пчеларство
Рибарство
млијеку
Сточарство (гајење животиња, исхрана животиња)
Узгој кућних љубимаца
Биометрика
Економика пољопривреде и рурални развој
Остале пољопривредне науке Механизација у пољопривреди
Очување генетичких ресурса
Пољопривредна микробиологија
Етика пољопривредне биотехнологије
Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране
Технологија генетских модификација (клонирање
животиња, ГМ усјеви,селекција уз помоћ
маркера);дијагностичке технологије производње сточне
хране од биомасе (ДНК секвенце и уређаји за биоопажање
и рано/прецизно утврђивање болести); био-фарме

Пољопривредна
биотехнологија

Пољопривредне биљне науке

Генетика и оплемењивање пољопривредних биљака
Заштита здравља биљака и агроекологија
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Исхрана и физиологија биљака
Наука о земљишту

Пољопривредни
факултет

Правни факултет

Ратарство (њивске културе-житарице, крмне биљке,

Пољопривредне биљне науке пашњаци, индустријске биљке)

Право

Биолошке науке

Биотехнологија животне
средине

Природноматематички факултет

Геонауке

Информационе науке
Математика
Остале друштвене науке
Остале природне науке

Хортикултура (воћарство, виноградарство и винарство,
повртарство, љековито и ароматично биље, украсно биље
и уређење околине)
Ауторско право и право индустријске својине
Грађанско право и грађанско процесно право
Историја права и државе
Кривично право и кривично процесно право
Локална самоуправа
Међународно право
Методологија права
Пословно (трговинско) право и право друштава
Правне и политичке теорије
Радно и социјално право
Римско право
Теорија права и државе
Управно право и управа
Уставно право
Филозофија права
Финансијско право
Биљне науке, ботаника
Биохемија и молекуларна биологија
Генетика и насљеђивање
Еволуциона биологија
Екологија, заштита биодиверзитета
Зоологија
Микробиологија; биологија ћелије
Физиологија животиња
Биоремедијација (биолошки аспект)
Географски информациони системи
Геологија лежишта минералних сировина
Геологија рудних лежишта
Друштвена географија
Заштита животне средине
Општа и теоријска геологија
Примијењена геологија
Просторно планирање и одрживи развој
Регионална географија
Физичка географија
Школска и примјењена картографија
Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера)
Алгебра и геометрија
Математичка анализа и примјене
Демографија
Етнологија
Биофизика
Минералогија, петрологија и геохемија
Палеонтологија
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Акустика
Астрономија (укључујући астрофизику и науку о свемиру)
Атомска, молекуларна и хемијска физика (физика атома и
молекула, укључујући сударе, интеракција са радијацијом;
магнетна резонанца; Месбауеров ефекат)
Експериментална физика
Нуклеарна физика
Оптика (укључујући ласерску оптику)
Општа физика
Теоријска физика
Физика кондензоване материје (укључујући физику
чврстог тијела, суперпроводивост)

Физичке науке

Природноматематички факултет

Физика флуида и плазме (укључујући физику површина)

Рударски факултет

Технолошки факултет

Физика честица и поља
Аналитичка хемија
Неорганска хемија*
Хемијске науке
Органска хемија
Физичка хемија*
Експлоатација флуида
Инжењерска геологија и геофизика
Истраживање лежишта минералних сировина
Рударско и геолошко
Површинска експлоатација минералних сировина
Подземна експлоатација минералних сировина
инжењерство
Припрема минералних сировина
Рудничка геологија
Технологија заштите животне средине
Графичке технологије
Графичко инжењерство
Дизајн у графичкој индустрији
Биокатализе
Биоматеријали
Биосензори
Индустријска биотехнологија
Биохемијско инжењерство
Индустријске ферментације
Индустријски биопроцеси (биопроцесне технологије)
Наноматеријали
Нанотехнологије
Нанопроцеси
Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Прехрамбено инжењерство

Прехрамбене технологије намирница животињског
поријекла
Управљање и контрола квалитета хране и пића
Дизајн текстила и одјеће
Текстилне технологије и инжењерство
Процесно инжењерство
Хемијске технологије*
Безбједносне науке

Текстилно инжењерство
Хемијско инжењерство

Безбједност у вандредним ситуацијама

Факултет
безбједносних наука

Безбједност и криминалистика

Криминалистичка тактика, методика и оператива
Криминалистичко-форензичке науке
Организација и послови полиције
Специјално физичко образовање
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Факултет политичких
наука

Факултет физичког
васпитања и спорта

Информационе науке – социјални аспект
Комуникологија
Новинарство и комуникологија
Масовни медији
Новинарство
Међународни односи и безбједност
Политичка теорија
Политикологија
Политички систем
Политичко комуницирање
Подручја социјалног рада
Социјални рад
Социјална политика
Теорија и методологија социјалног рада
Методологија социјалних истраживања
Посебне социологије
Социологија
Социјална антропологија
Теоријска социологија

Спортске науке

Историја

Педагогија

Филозофски факултет
Психологија

Филозофија

Филолошки факултет

Језици и књижевности и
културе

Спортске и рехабилитационе науке
Археологија (праисторијска, античка, средњовјековна)*
Историја новог вијека*
Историја савременог доба*
Историја средњег вијека*
Историја старог вијека*
Андрагогија
Дефектологија
Дидактика
Логопедија
Методика васпитно-образовног рада
Методика разредне наставе
Општа педагогија
Системска педагогија
Психологија*
Естетика
Етика
Историја филозофије
Логика
Онтологија
Политичка филозофија
Спознајна теорија
Увод у филозофију
Филозофија науке
Филозофија природе
Филозофска антропологија
Класична филологија
Лингвистика
Опште културолошке студије
Опште студије језика
Специфичне књижевности – англоамеричка књижевност
Специфичне књижевности – бугарска књижевност
Специфичне књижевности – грчка књижевност
Специфичне књижевности – италијанска књижевност
Специфичне књижевности – каталонска књижевност
Специфичне књижевности – кинеска књижевност
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Филолошки факултет

Језици и књижевности и
културе

Шумарски факултет

Шумарство

Специфичне књижевности – њемачка књижевност
Специфичне књижевности – руска књижевност
Специфичне књижевности – словеначка књижевност*
Специфичне књижевности – француска књижевност
Специфичне књижевности – чешка књижевност
Специфичне књижевности – шпанска књижевност
Специфичне културе – англо-америчка култура
Специфичне културе – бугарска култура
Специфичне културе – грчка култура
Специфичне културе – италијанска култура
Специфичне културе – каталонска култура
Специфичне културе – кинеска култура
Специфичне културе – њемачка култура
Специфичне културе – руска култура
Специфичне културе – словеначка култура*
Специфичне културе – српска култура
Специфичне културе – француска култура
Специфичне културе – чешка култура
Специфичне културе – шпанска култура
Специфични језици – бугарски језик
Специфични језици – грчки језик
Специфични језици – енглески језик
Специфични језици – италијански језик
Специфични језици – каталонски језик
Специфични језици – кинески језик
Специфични језици – њемачки језик
Специфични језици – руски језик
Специфични језици – словеначки језик*
Специфични језици – српски језик
Специфични језици – француски језик
Специфични језици – чешки језик
Специфични језици – шпански језик
Српска књижевност и култура с компаратистиком и
теоријом књижевности
Гајење шума
Економика и организација у шумарству
Интегрална заштита шумских екосистема
Коришћење шумских ресурса
Ловство
Планирање газдовања шумама
Прерада дрвета*
Силвиекологија
Урбано шумарство
Шумарска генетика и оснивање шума (сјеменарство,
расадничарство и пошумљавање)

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
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