Република Српска
Универзитет у Бањој Луци
Комбиновани студијски програм II циклуса академских студија
На основу члана 54. а у вези са чланом Статута Универзитета у Бањој Луци, Вијеће
комбинованог студијског програма другог циклуса академских студија Очување и
одржива употреба генетичких ресурса Универзитета у Бањој Луци на 6. електронској
сједници, одржаној од 06.-10.10.2016. године, донијело је,

ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА II ЦИКЛУСУ
КОМБИНОВАНОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВА УПОТРЕБА ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА
I Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилима регулишу се питања која се односе на правила студирања
студената комбинованог студијског програма другог циклуса академских студија
Очување и одржива употреба генетичких ресурса (у даљем тексту: Комбиновани
студијски програм) која нису, или су у недовољној мјери, регулисана Статутом и
Правилима студирања на I и II циклусу студија Универзитета у Бањој Луци.
II Трајање студија
Члан 2.
Други циклус студија Комбинованог студијског програма траје једну или двије
године чијим завршетком се стиче 60 или 120 ЕСПБ бодова, а у збиру са првим
циклусом студија износи 300 ЕСПБ бодова.
Члан 3.
Студије Комбинованог студијског програма организују се и остварују у
складу са правилима студирања заснованим на Европском систему преноса бодова
(ЕСПБ).
Студије Комбинованог студијског програма изводе се према лиценцираном
студијском програму.
III Услови уписа
Члан 4.
На Комбиновани студијски програм могу се уписати кандидати са претходно
завршеним одговарајућим студијем у трајању од три или четири године, уз
претходно остварен обим студија од најмање 180, односно 240 ЕСПБ бодова на
студију I циклусу студија.
Под одговарајућим студијем из претходног става подразумијевају се
студијски програми из области пољопривредних наука (биљних, шумарских и
анималних) те биологије и екологије, који се реализују на факултетима

Универзитета у Бањој Луци, као и програми других факултета односно
универзитета, који се подударају најмање са 80% програма из поља образовања
Пољопривреда, рибарство, шумарство и ветеринарство (све области образовања) и
поља образовања Природне науке и математика (област образовања биолошке науке
и науке о животној средини), који се реализује на одговарајућим факултетима
Универзитета у Бањој Луци.
Утврђивање процентуалне подударности програма из претходног става, за
сваки појединачни случај, је у надлежности комисије коју формира Вијеће
комбинованог студијског програма другог циклуса академских студија Очување и
одржива употреба генетичких ресурса (у даљем тексту Комисија за еквиваленцију
програма и вредновање предмета).
Комисија за еквиваленцију програма и вредновање предмета има најмање три
члана. Руководилац комбинованог студијског програма је по функцији члан
комисије и уједно и предсједник комисије.
Мандат чланова комисије за еквиваленцију програма и вредновање предмета
траје четири године.
Члан 5.
На Комбиновани студијски програм могу се уписати и кандидати који су
завршили додипломске академске студије I циклуса из сродних области којe се
разликују више од 80% од поља образовања Пољопривреда, рибарство, шумарство
ветеринарство (све области образовања) и поља образовања Природне науке и
математика (област образовања биолошке науке и науке о животној средини), чији
студијски програми имају предмете са садржајима који обезбјеђују довољно
неопходних знања за савладавање Комбинованог студијског програма и уколико
додатно положе испите из области ботанике, зоологије и/или микробиологије.
Утврђивање заједничких садржаја из претходног става, број додатних испита
које кандидат треба да полаже и именовање наставника код којих ће се додатни
испити полагати, за сваки појединачни случај, је у надлежности Комисије за
еквиваленцију програма и вредновање предмета.
Садржај додатних испита које студенти треба да полажу одређује именовани
одговорни наставник.
Кандидати који положе пријемни испит и упишу се на Комбиновани
студијски програм морају прво положити додатне испите како би стекли право да
приступе полагању испита са Комбинованог студијског програма.
Члан 6.
Комисија за еквиваленцију програма и вредновање предмета одлучује
консензусом о процентуалној подударности програма из члана 4. став други и о
прихватању или неприхватању кандидата из члана 5. став први за упис на
Комбиновани студијски програм.
Члан 7.
На Комбиновани студијски програм може се уписати и лице коме је извршено
вредновање претходног звања према Правилнику о поступку вредновања раније
стечених академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у
Бањој Луци, под условом из члана 4. или 5. ових Правила.

Члан 8.
Упис студената на Комбиновани студијски програм проводи се на основу
конкурса који расписује Сенат Универзитета на приједлог Вијећа комбинованог
студијског програма. Конкурс садржи, најмање:
а)
б)
в)
г)

назив студијског програма
број студената
услове за упис
рок пријаве

Приликом пријаве на конкурс кандидат предаје оригинална документа.
Попис докумената који се прилажу уз пријаву објављују се на web страници
Универзитета и на огласној табли Студентске службе и
web страници
Пољопривредног факултета.
IV Критеријуми за рангирање и упис кандидата
Члан 9.
Рангирање кандидата врши се на сљедећи начин:
- по основу просјечне оцјене на основним академским студијама кандидат
може да оствари 50 бодова,
- по основу пријемног испита кандидат може да оствари 50 бодова.
Кандидат је положио пријемни испит уколико је освојио најмање 15 бодова.
Члан 10.
Поступак рангирања и провођење пријемног испита проводи Комисија за упис
студената коју образује Вијеће комбинованог студијског програма.
Комисија за упис студената саставља прелиминарне ранг листе, према
оствареном броју бодова кандидата.
Прелиминарне ранг листе објављују се на огласној табли Студентске службе и
wеб страници Пољопривредног факултета најкасније два дана од полагања
пријемног испита.
Кандидат за упис на Комбиновани студијски програм има право да поднесе
приговор руководиоцу Комбинованог студијског програма на редослијед кандидата
за упис на прелиминарној ранг листи, у року од три дана од дана објављивања листе.
На приговор из претходног става руководилац Комбинованог студијског
програма доноси одлуку најкасније у року од два дана по приспијећу приговора и
иста се објављује на огласној табли Студентске службе Пољопривредног факултета.
Након одлучивања по приговорима, односно након истека рока за приговор,
Комисија за упис студената извјештај о резултатима уписа студената доставља
Вијећу комбинованог студијског програма које усваја коначне ранг листе.
Коначана ранг листа се објављује на огласној табли Студентске службе и wеб
страници Пољопривредног факултета.
Члан 11.
Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на ранг листи до броја
који је конкурсом предвиђен за упис.
Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио
упис, губи право уписа, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи кандидат на
листи.

Члан 12.
Страни држављани имају право уписа на Комбиновани студијски програм под
истим условима, уз претходно извршену нострификацију дипломе.
V Структура студија и наставни план
Члан 13.
Настава се изводи по наставном плану и наставном програму који су саставни
дио ових Правила.
Настава се изводи у просторијама Пољопривредног факултета и Природноматематичког факултета као и у просторијама Института за генетичке ресурсе
Универзитета у Бањој Луци. По потреби и према ангажованим наставницима,
настава може да се обавља и у просторијама других организационих јединица
Универзитета у Бањој Луци.
Наставни план садржи обавезне и изборне предмете, са бројем ЕСПБ бодова за
сваки предмет.
Наставни план садржи редослијед извођења наставних активности по
семестрима и број сати за сваки предмет.
Члан 14.
Наставни предмети су разврстани у обавезне и изборне предмете. Наставне
јединице сваког предмета су разврстане у модуле, у зависности од специфичности
материје, имајући у виду да је област мулти- и инетрдициплинарна.
Предавања из наставних предмета изводе се као групна или индивидуална
(менторска).
Листе предмета, са називом модула у оквиру сваког предмета и бројем ЕСПБ
бодова, те смјернице о поступку избора предмета саставни су дио ових Правила.
VI Вредновање рада судената
Члан 15.
Рад и знање студента прати се и оцјењује континуирано у току семестра и на
завршном испиту. Оцјењивање се врши додјељивањем бодова за сваки облик
активности, као и за провјере знања на слиједећи начин:
а) предиспитне обавезе - у оквиру сваког предмета дефинисане су двије
предисипитне обавезе (тестови, колоквијуми, пројекти, семинарски рад и сл.) и
б) завршни испит.
Члан 16.
Одговорни наставник, у сарадњи са осталим наставницима који учествују у
извођењу наставе, у обавези је да дефинише начин и структуру реализације
предиспитних обавеза (тип и начин бодовања предиспитних обавеза) као и начин
полагања завршног испита (писмено, усмено, писмено и усмено, практично). Са
начином полагања предиспитних обавеза и завршног испита одговoрни наставник
упознаје студенте на почетку наставног процеса.
Члан 17.
Предиспитне обавезе учествују са 40% у структури завршне оцјене (максимално
40 бодова), док завршни испит учествује са 60% у структури завршне оцјене
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