СЛОБОДНА МЈЕСТА ЗА УПИС НА I, II И III ЦИКЛУС СТУДИЈА ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

дипломирани новинар - 240 ECTS
дипломирани социјални радник - 240 ECTS
дипломирани социолог - 240 ECTS
дипломирани професор социологије - 240 ECTS
дипломирани политиколог - 240 ECTS
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Ванредни

Новинарство и комуникологија
78000 Бања Лука,
Социјални рад
Булевар војводе Петра
Бојовића 1А
Социологија
Тел:051/304-001
Политикологија

Звање које се стиче завршетком студијског
програма

Страни држављани

www.fpn.unibl.org

Студијски програм

Самофинансирање

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ
НАУКА

Контакт
информације

Суфинансирање

ФАКУЛТЕТ

Буџет

1. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – Први циклус студија
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ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ – Први циклус студија
Организациона јединица
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ
НАУКА
www.fpn.unibl.org

Студијски програм, студијски смјер и врста пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности
Студијски програм
Врста испита
Социологија; Српски језик; Историја; Општа култура и информисаност; Тест знања из области медија и
Новинарство и комуникологија
комуницирања
Социјални рад
Социологија; Српски језик; Историја; Општа култура и информисаност; Информисаност о социјалним проблемима
Социологија
Социологија; Српски језик; Историја; Општа култура и информисаност; Тест знања из области друштвеног живота
Социологија; Српски језик; Историја; Општа култура и информисаност; Тест знања из области
Политикологија
друштвенополитичког живота

ДРУГИ УПИСНИ РОК – Први циклус студија
(1) пријављивање кандидата почиње 26.08.2019. године, а завршава 06.09.2019. године;
(2) полагање пријемног испита је 09.09.2019. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;
(3) објављивање резултата конкурса је до 11.09.2019. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 16.09.2019. године а завршава 20.09.2019. године.

мастер новинарства - 300 ECTS
мастер комуникологије - 300 ECTS
мастер социјалног рада - 300 ECTS - Медијација у социјалном раду
мастер социологије - 300 ECTS
мастер политикологије - 300 ECTS
мастер политикологије - 300 ECTS - Међународни односи
мастер политикологије - 300 ECTS - Јавне службе и администрација
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Ванредни

Новинарство и
комуникологија
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ
78000 Бања Лука,
Социјални рад
НАУКА
Булевар војводе Петра
Социологија
Бојовића 1А
www.fpn.unibl.org
Тел:051/304-001
Политикологија

Звање које се стиче завршетком студијског програма

Страни држављани

Студијски програм

Самофинансирање

Контакт
информације

Суфинансирање

ФАКУЛТЕТ

Буџет

2. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – Други циклус студија
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ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ – Други циклус студија
Организациона јединица

Студијски програм
Новинарство и
комуникологија

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ
НАУКА
www.fpn.unibl.org

Социјални рад
Социологија
Политикологија

Врста испита
Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из ужих научних области за које је матичан студијски програм на који аплицирају. Ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене током студија (х2) и успјеха на пријемном испиту. Материјали за полагање пријемног испита су
доступни на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. https://fpn.unibl.org/sr/upis/materijali-za-prijemni-ispit
Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из ужих научних области за које је матичан студијски програм на који аплицирају. Ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене током студија (х2) и успјеха на пријемном испиту. Материјали за полагање пријемног испита су
доступни на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. https://fpn.unibl.org/sr/upis/materijali-za-prijemni-ispit
Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из ужих научних области за које је матичан студијски програм на који аплицирају. Ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене током студија (х2) и успјеха на пријемном испиту. Материјали за полагање пријемног испита су
доступни на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. https://fpn.unibl.org/sr/upis/materijali-za-prijemni-ispit
Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из ужих научних области за које је матичан студијски програм на који аплицирају. Ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене током студија (х2) и успјеха на пријемном испиту. Материјали за полагање пријемног испита су
доступни на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. https://fpn.unibl.org/sr/upis/materijali-za-prijemni-ispit

УПИСНИ РОК – Други циклус студија
(1) Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 17.06.2019. године до 16.10.2019. године до када ће кандидати моћи предати своје пријаве;
(2) Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 21.10.2019. године на интернет страницама факултета.

Организациона јединица

Контакт информације

Студијски програм

Звање које се стиче завршетком студијског програма

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани
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Укупно

3. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – Tрећи циклус студија

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ
НАУКА
www.fpn.unibl.org

78000 Бања Лука,
Булевар војводе Петра
Бојовића 1А
Тел:051/304-001

Докторски студиј друштвених наука за
истраживачке области Социологија;
Политикологија; Социјални рад и
социјална политика; Студије медија

доктор социолошких наука – 480 ECTS
доктор политичких наука - 480 ECTS – Политикологија
доктор политичких наука - 480 ECTS – Међународни односи
доктор наука социјалног рада и социјалне политике - 480 ECTS
доктор наука из области студија медија – 480 ECTS – Новинарство
доктор наука из области студија медија – 480 ECTS – Комуникологија
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ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ – Tрећи циклус студија
Организациона јединица

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ
НАУКА
www.fpn.unibl.org

Студијски програм

Посебни услови уписа

У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има:
1. завршен други циклус студија – мастер из области социологије, политикологије, међународних односа, социјалног рада, новинарства и комуникологије
(300 ECTS);
2. завршен други циклус студија из сродних области друштвених и хуманистичких наука (300 ECTS);
Докторски студиј друштвених 3. завршене постдипломске (предболоњске) студије и стечено академско звање магистра из области социологије, политикологије, међународних односа,
наука за истраживачке области
социјалног рада, новинарства и комуникологије, као и других сродних области друштвених и хуманистичких наука, коме је извршено вредновање
Социологија; Политикологија;
према Правилнику о поступку вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци.
Социјални рад и социјална
Критеријум за упис на Докторски студиј друштвених наука Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци:
политика; Студије медија
1. просјечна оцјена на првом и другом циклусу академског студија;
2. дужина студирања на првом и другом циклусу академског студија;
3. остварени научни и истраживачки резултати из истраживачке области на коју се кандидат/киња уписује (објављени научни радови, учешће на научним
конференцијама, научно-истраживачки пројекти и сл.);
4. кандидати/киње полажу пријемни испит из истраживачке области на коју се уписују, који се састоји из писменог и усменог дијела.

УПИСНИ РОК – Tрећи циклус студија
(1) Конкурс за упис студената на трећи циклус студија, отворен је од 17.06.2019. године до 16.10.2019. године до када ће кандидати моћи предати своје пријаве;
(2) Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 21.10.2019. године на интернет страницама факултета.

