
 
 

 

 

 

Број: 01.4609/13 

Дана, 12.12.2013 године 

 

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 73/10) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2481/13 од 

22.11.2013. године, о броју студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија и 

висини школарине за студенте трећег циклуса студија у академској 2013/2014. години,  

Универзитет у Бањој Луци,  р  а  с  п  и  с  у  ј  е       

 

К О Н К У Р С 

за упис студената на трећи циклуса студија  у школској 2013/2014. години 

Ред. 

бр. 

ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

Студијски програм Самофинансирање Укупно 

Држављани 

БиХ 

Страни 

држављани 

1. Пољопривредни факултет Пољопривредне науке 5 0 5 

 

Висина школарине за једну академску годину студија на Пољопривредном 

факултету износи 6.500 конвертибилних марака. 

Студије трећег циклуса трају три године и имају обим од 180 ECTS (европски систем 

преноса бодова) уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ECTS на студију 

првог и другог циклуса. 

 

Услови уписа на Пољопривредни факултет: 

У прву годину трећег циклуса студија студијског програма Пољопривредне науке 

може се уписати лице које има: 

 завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, са 

најмање 300 ECTS, или 

 академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, или 

 лице коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања раније 

стечених академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у 

Бањој Луци. 

 Избор и редослијед кандидата за упис у прву годину трећег циклуса студија утврђује 

Комисија трећег циклуса. Листа кандидата за упис се утврђује на основу опште 

просјечне оцјене остварене на првом и другом циклусу студија, дужине студирања, 

остварених научних резултата, као и других услова утврђених програмом појединих 

предмета и правилима студирања на трећем циклусу студија из Пољопривредних 

наука. 

 

 

 

 



Кандидат се пријављује на Конкурс и том приликом предаје сљедећа документа:  

 пријаву на конкурс за студије III циклуса, 

 кратку биографију,  

 извод из матичне књиге рођених, 

 дипломе или њихове овјерене копије, стечене на претходним нивоима студирања,  

 додатак дипломи или увјерења о положеним испитима са преписом оцјена и потврде 

о средњој оцјени у оригиналу или као овјерене копије, 

 захтјев за вредновање раније стечених високошколских исправа за потребе наставка 

школовања на Универзитету у Бањој Луци (за кандидате који су звање стекли на 

другим високошколским установама или по ранијим правилима студирања на 

Универзитету у Бањој Луци која нису заснована на ECTS систему бодовања), 

 списак и фотокопије научних и стручних радова (уколико их има),  

 по потреби и друге доказе.  

 

Конкурс за упис кандидата је отворен  до 01. фебруар 2014. године 

Универзитет у Бањој Луци задржава право да не организује студиј, уколико услове 

Конкурса не испуни довољан број кандидата. 

 

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу: 

Пољопривредни факултет, 

Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А 

78 000 Бања Лука 

 

 

 

          Р Е К Т О Р 

            Проф. др Станко Станић 

 

 


