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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ВЛАДА 
ГЕНДЕР ЦЕНТАР – ЦЕНТАР ЗА ЈЕДНАКОСТ И 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

 
 

Гендер центар – Центар за једнакпст и равнпправнпст пплпва Владе Републике Српске 
и Универзитет у Баопј Луци  

расписују 
 

К О Н К У Р С 
за упис прве генерације Љетне школе родне равноправности 

 
Гендер центар Владе Републике Српске и Универзитет у Баопј Луци ппзивају заинтереспване 
студенте и студенткиое на упис у прву Љетну щкплу рпдне равнпправнпсти. Шкпла се реализује уз 
ппдрщку UN WOMEN. 
 
Циљеви Љетне щкпле су: 

 Образпваое на ппдрушју рпдне равнпправнпсти кпја је тијеснп ппвезана са прпцеспм 
придруживаоа Еврппскпј унији (рпдни аспект укљушен је у све сектпрске пплитике ЕУ щтп 
тражи да се пва рпдна равнпправнпст и оен интердисциплинарни садржај дпбрп ппзнају 
какп би се пдгпвприлп захтјевима у прпцесу еврппских интеграција); 

 Уппзнаваое са стандардима рпдне равнпправнпсти садржаним у међунарпдним 
дпкументима кпје је Бпсна и Херцегпвина ратификпвала, какп би пни мпгли бити 
примијеоени, какп у закпнпдавнпј дјелатнпсти, такп и у практишнпм живпту. 

 Увпђеое рпдне перспективе у прпграме виспкпщкплских устанпва, кпја ће кап резултат 
имати ппвећаое знаоа и рпднп псјетљивпг приступа у свим пбластима и дисциплинама. 

Трајаое шкпле: укупнп щест (6) радних дана, у перипду 22.08-27.08.2011. гпдине, пд шега се пет 
радних дана пдржава настава у времену 9-16 шаспва, а щестпг дана предвиђена је прпмпција и 
ппдјела сертификата. 

Мјестп пдржаваоа: Кампус Универзитета у Баопј Луци, Булевар Впјвпде Петра Бпјпвића 1а, Баоа 
Лука 

Садржај прпграма: 

1. Рпд и друщтвп – кпнтекстуални пквир за разумијеваое рпдне равнпправнпсти (3 шаса) 

2. Образпваое, људски ресурси и рпдна равнпправнпст (3 шаса) 
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3. Нпрмативнп-правни и институципнални пквир рпдне равнпправнпсти (6 шаспва) 

4. Рпдна равнпправнпст у екпнпмији (6 шаспва) 

5. Рпдна димензија културнпг и умјетнишкпг стваралащтва (5 шаспва) 

6. Медији у рпднпм кљушу (5 шаспва) 
 
Метпде рада и сертификат: 
 
Интерактивна настава и пплагаое улазнпг теста - ппщта знаоа п рпднпј равнпправнпсти и 
заврщнпг теста. 
 
Накпн заврщетка щкпле дпдјељује се исправа – сертификат Гендер центра Владе Републике 
Српске и Универзитета у Баопј Луци, кпјим се дпказује да је кандидат/кандидаткиоа успјещнп 
заврщип/ла Љетну щкплу рпдне равнпправнпсти. Уз диплпму (сертификат) се у дпдатку дпставља 
и садржај прпграма кпји је у щкпли реализпван. 
 
Услпви пријављиваоа: 
 
За Љетну щкплу рпдне равнпправнпсти мпгу се пријавити заинтереспвани студенти и студенткиое 
3. и 4. гпдине, пднпснп заврщне гпдине факултета кпји припадају Универзитету у Баопј Луци, кпји 
имају прпсјек пцјена најмаое 8,00. Приликпм избпра кандидата/киоа ппсебнп ће се впдити 
рашуна п равнпправнпј заступљенпсти свих факултета и равнпправнпј пплнпј заступљенпсти 
(најмаое 40% маое заступљенпг ппла). 
 
Заинтереспвани/е треба да дпставе пппуоен пријавни пбразац (електрпнска верзија мпже се 
преузети на страници Гендер центра Владе Републике Српске и на сајту Универзитета у Баопј 
Луци на дпље наведеним линкпвима, или дпбити на захтјев електрпнскпм ппщтпм). Уз пријавни 
пбразац, кандидати/киое треба да дпставе пптврду факултета п студираоу и прпсјеку пцјена, не 
старију пд 30 дана. 
 
Рпк за дпстављаое пријаве је 31. мај 2011. гпдине, на сљедећу адресу: 
 
Гендер центар Владе Републике Српске 
Вука Карачића 4 
78000 Баоа Лука 
protokol@gc.vladars.net 
 
У слушају да се пријави већи брпј кандидата/киоа кпји имају исти брпј бпдпва и/или испуоавају 
услпве за ппхађаое щкпле, предвиђена је мпгућнпст пдржаваоа ппјединашних интервјуа са 
кпмисијпм за избпр пплазника/ца. 
 
Све инфпрмације (кпнкурс, прпграм щкпле и пријавни пбразац) мпгу се прпнаћи: 

 на страници Гендер центра: http://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Skola_rodne_ravnopravnosti.aspx 

 на сајту Универзитета у Баопј Луци: www.unibl.org.  
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