На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), члана 86. став 1.
Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број:01-С-187-XLVII/18 од 31.05.2018. године, а у складу са Одлуком Владе
Републике Српске, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог и прву годину другог циклуса студија у академској 2018/2019. години на јавним високошколским
установама („Службени гласник Републике Срске“ број: 41/18, 52/18 и 100/18), Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-176-XLVII/18 од 31.05.2018. године
и Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-290-LI/18 од 14.09.2018. године, р а с п и с у ј е с е
КОНКУРС
за упис студената у прву годину другог и прву годину трећег циклуса студија
у академској 2018/2019. години на Универзитету у Источном Сарајеву
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ- други циклус студија
Организациона
Контакт
Студијски
јединица
информације
програм
Педагошки факултет
Бијељина
http://www.pfb.unssa.rs.ba/

76300 Бијељина,
Семберских ратара бб
Тел: 055/415-400

Смјер

Информатика у
образовању

Производно
машинство,

Машински факултет
Источно Сарајево
http://www.maf.ues.rs.ba

71126 Лукавица,
Источно Сарајево
Вука Караџића 30
Тел: 057/ 340–847

Машинство

Излазни профил
Мастер
информатике у
образовању-300
ECTS
Мастер
машинства– 300
ECTS –
Производно
машинство

Мастер машинства–
300 ECTS –
Термоенергетика и
Термоенергетика
и
процесно машинство
процесно
машинство
Мастер
машинства– 300
ECTS –
Инжењерски
Инжењерски дизајн и
примијењена механика
дизајн и
примијењена
механика

Буџет

Суфинансира Страни
ње
држављани

Ванредни

Укупно
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70

0
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1

0
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0

3

1

0

4

1

3

1

0

5

Домаћи
државља
ни
самофин
ансирају
ћи
15

Страни
држављани

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ- трећи циклус студија
Ред.
бр.

1.

Студијски програми по
организационим
јединицама

Контакт информације

Филозофски факултет Пале
http://www.ffuis.edu.ba/

71420 Пале,
Алексе Шантића 3
Тел: 057/227-410
Факс: 057/223-479

Медицински факултет
Фоча
http://www.unssa.rs.ba
3.

Пољопривредни факултет
Источно Сарајево
http://www.pof.unssa.rs.ba/

4.

Технолошки факултет
Зворник
http://www.tfzv.ues.rs.ba

5.

Саобраћајни факултет
Добој
http://www.stfdoboj.net

6.

Факултет физичког
васпитања и спорта
http://www.ffvis.rs.ba/
Педагошки факултет
Бијељина
http://www.pfb.unssa.rs.ba/

7.

Излазни профил

Студијски програм

Филологија

Доктор филолошких наука – 480 ECTS – ( у
зависности од смјера додаје се одредница,
нпр. Србистика-лингвистика, или
Србистика-књижевност; односно
Русистика...и друге филолошке области)

73300 Фоча,
Студентска 5
Тел: 058/216-200, 210-420,
210-007, 220-470
71126 Лукавица, Источно
Сарајево,
Вука Караџића 30,
Тел: 057/ 342-701, 340–401
75400 Зворник,
Каракај 34a.
Тел: 056/260–190, 261-072

Биомедицинске науке

Доктор биомедицинских наука-540 ECTS

74000 Добој,
Војводе Мишића 52
Тел. 065/098-027, 053/205901, 205-900

Саобраћај

71420 Пале,
Стамбулчић 1
Тел: 057/223-861
76300 Бијељина,
Семберских ратара бб
Тел: 055/415-400

УКУПНО

Управљање
прехрамбеним ланцем

Хемијско инжењерство
и технологија

Физичко васпитање

Доктор наука из хемијског инжењерства –
480 ECTS*
Доктор наука из прехрамбеног
инжењерства – 480 ECTS*
Доктор наука из хемијских технологија –
480 ECTS*
Доктор наука из прехрамбених технологија
– 480 ECTS*
*) у зависности од области истраживања за
коју се кандидат определи
1.Доктор саобраћајних наука -480ЕЦТС друмски и градски саобраћај,
2. Доктор саобраћајних наука -480ЕЦТСжељезнички саобраћај,
3. Доктор саобраћајних наука -480ЕЦТСтелекомуникациони саобраћај и мреже,
4. Доктор саобраћајних наука -480ЕЦТСпоштански саобраћај и мреже,
5. Доктор саобраћајних наука -480ЕЦТС логистика
Доктор наука физичког васпитања – 480

Укупно
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5

5

10

20

5

25

19

99

ECTS
Методика разредне
наставе

Доктор наука-методика разредне наставе
математике– 480 ECTS
Доктор наука-методика разредне наставе
природе и друштва– 480 ECTS
Доктор наука- методика разредне наставе
физичког васпитања– 480 ECTS
80

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
Право пријаве на конкус за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање
240 ECTS бодова.
Приликом уписа/пријаве на другом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:
(1) Извод из матичне књиге рођених;
(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци
(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
(4) Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету)
(6)Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности
Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану
факултета/академије, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли организационе јединице универзитета. Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења
приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице универзитета.
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Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме
организационих јединица Универзитета, осим на Мeдицинском факултету у Фочи, гдје износи 70,00 КМ.
Уплата ће се вршити према одлуци управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационој јединици Универзитета. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу
лична документа (личну карту или пасош).
Уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:
(1) пријављивање кандидата почиње 12.11.2018. а завршава 16.11.2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
(2) полагање пријемног испита обавиће се 19.11.2018. са почетком у 9,00 часова;
(3) објављивање резултата конкурса је 20.11.2018. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 21.11.2018. године, а завршава се 23.11.2018. године.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
Општи услови за упис на докторске студије
Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:
-

Завршене одговарајуће дипломске академске студије са најмање 300 ECTS бодова или
Завршене послиједипломске-магистарске студије за стицање назива магистра наука из одговарајуће научне области, или
Еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначено са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија из одговарајуће научне области;
Знање једног страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области који се могу прописати актима факултета.

Поред општих услова кандидати са нематичних факултета, који се желе уписати на одређени студијски програм докторских студија, морају да испуне и посебне услове, који су доступни на
интернет страници Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета.
Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на интернет страници
Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета.
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа документа:
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,
- овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију
звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената),
- додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије,
- наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму),
- доказ о познавању страног језика
- библиографија
Пријаве за упис у прву годину трећег циклуса студија кандидати могу поднијети до 30.11.2018. године, након чега ће се вршити упис кандидата до 07.12.2018. године. Други уписни рок
трећег циклуса студија организоваће се на организационим јединицама које у првом року не упишу планирани број студената.


Кандидати ће на интернет страници Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета имати увид у посебне услове за упис на студијске прогаме другог и трећег
циклуса студија наведених у овом Конкурсу, податке о смјеровима/усмјерењима унутар студијског програма, као и висини школарине у академској 2018/19. години.
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