Република Српска
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Сенат Универзитета
Број: 05-4708-LV-2/11
Дана, 10.11.2011. године
На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Спрске“, број: 73/10 и 104/11) и члана 34. Статута Универзитета у Бањој
Луци, Сенат Универзитета на 55. сједници одржаној 10.11.2011. године, д о н о c и
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Правилника о организовању ванредног студија
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измјене и допуне Правилника о организовању ванредног
студија, број: 05-1623-XLVI-3/11 од 20.04.2011. године (у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
Организационе јединице у саставу Универзитета организоваће ванредни студиј у
складу са овим Правилником и одредбама својих статута.
Досадашњи чланови 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. и 17.,
постају чланови 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. и 18.
Члан 3.
Члан 5. Правилника мијења се и гласи:
„Наставно-научно вијеће факултета, односно наставно-умјетничко вијеће
Академије предлаже Сенату број студената који се уписују у прву годину ванредних
студија и висину школарине за ванредни студиј.
Влада Републике Српске на основу приједлога надлежних органа Универзитета
утврђује број студената и висину школарине из става (1) овог члана.“
Члан 4.
Члан 6. Правилника мијења се и гласи:
(1) „Право уписа на ванредни студиј имају лица која испуњавају критеријуме за упис
утврђене Законом о високом образовању.
(2) Редовни студент може се преписати на ванредни студиј када му, у складу са
одредбама Закона о високом образовању и Закона о унивезитету, престане статус
редовног студента.
(3) Ванредни студент може се преписати на редовни студиј.
Прелазак из статуса ванредног студента у статус редовног студента могућ је под
условом:
a) да је студент остварио све неопходне ECTS бодове предвиђене наставним
планом и програмом до краја текуће школске године,
б) да током студија није обновио ниједну школску годину и
в) да нису попуњена сва мјеста која су предвиђена квотом за упис редовних
студената на одговарајући студијски програм.
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(4) Током студија студент има право да само једном промијени статус.“
Члан 5.
Члан 7. Правилника мијења се и гласи:
„Избор кандидата за упис на ванредни студиј врши се на основу јавног конкурса
који објављује Универзитет у Бањој Луци.
Кандидати полажу квалификациони испит према критеријима који су
дефинисани за редовне студенте.“
Члан 6.
У члану 8. Правилника испред текста „према захтјевима из студијског програма“
додаје се слово „а“.
У члану 8. додаје се нови став који гласи:
„Ванредни студент може на завршном испиту да интегрално стекне 0-100
бодова.“
Члан 7.
Члан 10. Правилника брише се.
Члан 8.
Члан 14. Правилника брише се.
Члан 9.
У члану 15. Правилника испред ријечи „матична књига“ брише се ријеч
„одвојена“.
Члан 10.
Члан 16. мијења се и гласи:
„За сва питања која нису регулисана овим Правилником примјењиваће се
одговарајуће одредбе Правила студирања на првом и другом циклусу студија (број: 05822-121-2/08 од 17.03.2011. године и број: 05-5274-XXVII-3/09 од 23.10.2009. године).
Факултети/Академија у специфиним случајевима регулисаће својим статутима
све што није регулисано овим Правилником“.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web страници
Универзитета.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Станко Станић
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