Република Српска
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Сенат Универзитета
Број: 05-2883-VII-4/08
Дана, 18.09.2008. године

На основу члана 170. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у
Бањој Луци, на седмој сједници одржаној 18.09.2008. године, донио је

П РАВИ ЛНИК
О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
Члан 1.
Признавање стране високошколске исправе је поступак којим се имаоцу те исправе
утврђује право у погледу наставка образовања.
У поступку признавања утврђује се:
- право на наставак започетог високог образовања;
- врста и ниво студија;
- стручни, академски или научни назив.
Члан 2.
Поступак за признавање покреће се по захтјеву странке.
Уз захтјев за признавање прилажу се:
- оригинал исправе + три овјерене фотокопије;
- овјерени превод исправе (од судског тумача), оригинал + три овјерене
фотокопије;
- превод положених испита по семестрима и годинама, оригинал + три
овјерене фотокопије;
- кратак резиме садржаја предмета и обим наставе, тј. наставни план и
програм објављен од стране високошколске установе – 3 примјерка,
превод овјерен од стране судског тумача;
- завршни рад (дипломски, магистарски, докторски);
- доказ о држављанству;
- потврде о уплати накнаде за трошкове поступка на рачун Универзитета.
Универзитет може, у поступку признавања, тражити и додатну документацију.
Захтјев за признавање доставља се Универзитетској канцеларији за признавање (у
даљем тексту: Канцеларији), на обрасцу који је саставни дио овог Правилника.
Члан 3.
У поступку признавања стране високошколске исправе, узима се у обзир:
- систем образовања у држави у којој је исправа стечена;

-

трајање студија;
наставни план и програм;
реноме акредитоване високошколске установе која је издала исправу;
права која даје стечена исправа;
друге околности од значаја за признавање.

Члан 4.
Два примјерка захтјева на одговарајућем обрасцу, са документацијом из члана 2.
Правилника, Канцеларија доставља надлежном факултету, који је одређен одлуком
Сената.
Један примјерак захтјева странке и уплатницу, Канцеларија оставља у досијеу који
се отвара самим подношењем захтјева.
Члан 5.
На захтјев Канцеларије Сенат Универзитета именује комисију од најмање три
члана, која има задатак да припреми приједлог одлуке о признавању стране дипломе и
праву кандидата на наставак студија.
На истој сједници Сенат доноси одлуку о томе који је факултет матичан за вођење
поступка признавања.
Члан 6.
Поступак признавања страних високошколских исправа наставља се на факултету
из става (2) претходног члана.
Комисија из става (2) члана 5. доставља извјештај научно-наставничком вијећу
факултета/умјетничко-наставном вијећу Академије умјетности на коме се поступак
наставља.
Члан 7.
По добијеном извјештају вијеће факултета доноси приједлог одлуке о признавању
и упућује га Канцеларији, која провјерава да ли је поступак на факултету формално
обављен по овом Правилнику.
Вијеће факултета може да услови доношење приједлога одлуке, полагањем
додатних испита, о чему обавјештава странку. Када кандидат положи све предвиђене
испите, вијеће факултета поступа у складу са ставом (1) овог члана.
Члан 8.
Канцеларија доставља приједлог одлуке Сенату, на доношење коначне одлуке.
Странка може, у року од осам дана од пријема Одлуке, поднијети жалбу Управном
одбору Универзитета.
По један примјерак одлуке, доставља се кандидату, факултету и у досије који води
Канцеларија.

Члан 9.
Управни одбор, на својој сједници, разматра евентуалне жалбе.
Уколико Управни одбор утврди да је жалба основана исти је може усвојити и
вратити Сенату на поновно одлучивање.
Члан 10.
Након донијете одлуке, Ректор доноси рјешење о признавању, које је коначно у
управном поступку.
Члан 11.
Универзитет и факултети воде евиденцију и трајно чувају документацију о
признавању страних високошколских исправа.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
Р ЕК ТОР
Проф. др Станко Станић

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
-

Канцеларији за признавање

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ
Молим да ми се изда рјешење о признавању високошколске исправе стечене у
иностранству ________ године.

Подаци о имаоцу стране високошколске исправе
1. Презиме (очево име) и име ________________________________________________
2. Датум и мјесто рођења ___________________________________________________
3. Држављанство __________________________________________________________
4. Адреса и број телефона ___________________________________________________
Подаци о високошколској исправи чије се признавање тражи
1. Назив високошколске установе која је издала исправу (на страном језику и у
преводу) _______________________________________________________________
2. Мјесто и држава _________________________________________________________
3. Трајање студија (студијског програма) _________________________________________
4. Број бодова ЕСПБ (ECTS) – уколико постоји ________________________________
5. Врста и ниво студија _____________________________________________________
6. Смјер студија (програм, дисциплина) __________________________________________
7. Стручни, академски, научни назив (на страном језику и у преводу) ______________

Остали подаци
1. Назив и мјесто установе гдје је завршен последњи степен образовања, прије уписа
на установу која је издала предметну исправу и година када је завршен (претходно
школовање)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Признавање тражим због наставка школовања

Уз захтјев прилажем слиједеће: (заокружити)
-

оригинал високошколске исправе + три овјерене фотокопије
овјерени превод исправе (од судског тумача), оригинал + три овјерене
фотокопије;
превод положених испита по семестрима и годинама овјерен од стране судског
тумача, оригинал + три овјерене фотокопије;
кратак резиме садржаја предмета и обим наставе, тј. наставни план и програм –
3 примјерка, превод овјерен од стране судског тумача;
завршни рад;
доказ о држављанству;
потврде о уплати накнаде за трошкове поступка.

У Бањој Луци, _________________године
Подносилац захтјева
______________________________

