УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА

ПРАВИЛНИК
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА И РАНГИРАЊУ
СТУДЕНАТА

Бања Лука, 29.01.2015. године

На основу члана 138. став (4) и (5) Закона о високом образовању („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 33. Статута
Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 37. сједници,
одржаној 29.01.2015. године доноси
ПРАВИЛНИК
о промјени статуса и рангирању студената

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови и критерији за промјену статуса
студента који суфинансира своје школовање у статус студента чије се студије
финансирају из буџета Републике, као и начин и поступак формирања ранг листе
кандидата за упис у наредну годину студија.
ПРОМЈЕНА СТАТУСА СТУДЕНТА

Члан 2.
Право да конкурише за промјену статуса студента који суфинансира своје
школовање у статус студента чије се студије финансирају из буџета Републике има
студент, према следећим условима:
1. да није обнављао више од једне године током студија и
2. да је, закључно са октобарским испитним роком текуће академске године,
положио све испите предвиђене наставним планом
Члан 3.
Ранг листа кандидата који испуњавају услове утврђене у члану 2. ового
Правилника формира се према сљедећим критеријима:
1. бодовање по основу успјеха оствареног у току студија:
2. (остварена просјечна оцјена током студија X 10,00) бодовање по основу
времена испуњења предвиђених услова:
- услов за упис у наредну годину студија стечен у јунско-јулском
испитном року – 20 бодова
- услов за упис у наредну годину студија стечен у септембарском
испитном року - 10 бодова.
Члан 4.
У случају да два или више кандидата имају исти укупан број бодова, предност на
ранг листи стиче кандидат са већом просјечном оцјеном оствареном у току студија.

Члан 5.
У случају да два или више кандидата имају исти број бодова по оба критерија, у
обзир се узима критеријум социјалне, односно материјалне угрожености кандидата.
Члан 6.
Број кандидата са утврђене ранг листе који стичу право на промјену статуса
студента из члана 1. овог Правилника условљен је бројем слободних мјеста у
складу са Одлуком Владе Републике Српске којом се утврђује број кандидата који
се уписују у прву годину студија односног студијског програма, а чије се студије
финансирају из буџета Републике.
Члан 7.
Захтјев за промјену статуса подноси се најкасније у року од 7 дана од момента
званичног окончања октобарског испитног рока.
Члан 8.
Кандидати који су стекли услов, према претходно извршеном рангирању, дужни су
да регулишу статус закључно са 20.10. текуће календарске године.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу 01.06.2015. године и објавиćе се на web страници
Универзитета.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
РЕКТОР
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Дана, 29.01.2015. године
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