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Саопштење за јавност
Свим медијима
Поводом информације у медијима да су др Радмила Чокорило (доцент на Факултету
политичких наука Бања Лука) и др Љубомир Зубер (ванредни професор са Филозофског факултета
Пале, ангажован и на Факултету политичких наука) своја академска звања стекли на основу
плагијата научних радова, желимо да јавност Републике Српске обавијестимо о сљедећем:
Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци расписао је конкурс за избор једног
наставника на предмет Радио новинарство на који су се пријавила три кандидата, међу којима су
и др Љубомир Зубер и др Радмила Чокорило. Комисија за избор у звање још увијек није
доставила факултету завршен извјештај о избору у звање тако да није тачна информација
изнесена у медијима да је конкурс завршен и да је др Радмила Чокорило изабрана у звање
ванредног професора.
Подсјећамо јавност да током претходног конкурса за исти предмет, Наставно-научно вијеће
ФПН-а није усвојило извјештај којим се др Радмила Чокорило бира у звање ванредног
професора, те је комплетна конкурсна процедура поновљена на основу одлуке Сената
Универзитета у Бањој Луци. Овај процес је још увијек у току.
У међувремену су се појавиле оптужбе да су др Љубомир Зубер и др Радмила Чокорило
пријављујући се на конкурс приложили и плагиране радове. Будући да се ради о озбиљним
оптужбама, Факултет политичких наука обавјештава јавност да ће формирати посебну
комисију која ће утврдити да ли су оптужбе за плагијат основане. О исходу рада комисије и о
мјерама које ће ФПН предузети поводом овог случаја – јавност ће бити обавијештена.
Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци најстроже осуђује све
потенцијалне неетичке и незаконите радње чланова академске заједнице, а посебно оних који су
у уговорном односу на нашем факултету, те ће предузети све доступне мјере да се евентуални
починиоци оваквих дјела санкционишу.
Факултет политичких наука остаје привржен професионалним начелима високог
образовања, те ће наставити да и даље на највишем нивоу образује будуће политикологе,
социологе, социјалне раднике, новинаре и комуникологе. То подразумијева и раније утврђену
праксу на нашем факултету по којој су студенти генерације награђени приправничким
ангажманом, бесплатним мастер и докторским студијама и имају предност при запошљавању на
факултету. И даље сматрамо да је ово добра пракса јер стимулише најбоље студенте те
категорички одбацујемо оптужбе у појединим медијима да тиме кршимо прописане норме
при запошљавању.
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