
ДЕТАЉНИ УСЛОВИ УПИСА И ПОСТУПАК ИЗБОРА  
КАНДИДАТА ЗА УПИС НА III ЦИКЛУС 

(У складу са Правилима студрања на Универзитету у Бањој Луци и 
Електротехничком факултету) 

 
Општи  услови за упис у прву годину трећег циклуса студија на студијском 

програму  Информационо-комуникационе технологије су: 
 

1.    завршене одговарајуће студије I и II циклуса или интегрисане студије, утврђене 
студијским програмом III циклуса студија, са најмање 300 ECTS, или завршене студије по 
ранијим прописима на Универзитету у Бањој Луци или другим високошколским 
установама, које нису засноване на ECTS правилима студирања, у складу са Правилником 
поступку вредновања раније стечених академских звања за потребе наставка школовања 
на Универзитету у Бањој Луци, 
2.    просјек не мањи од осам на активностима кроз које је остварило 300 ECTS бодова или, 
уколико је просјечна оцјена мања од осам /8/, објављене научне радове, 
3.    посебна знања, вјештине и способности потребне за одговарајући студијски програм 
III циклуса студија. 
 

Кандидати који су студирали прије увођења студија заснованог на европском 
систему преноса бодова, или су ECTS бодове остварили на сродном студијском програму, 
прије конкурисања су обавезни поднијети захтјев Факултету да им се изврши вредновање 
остварених резултата студирања у еквивалентан број ECTS бодова према студијском 
програму на који конкуришу. Приликом еквиваленције раније стечених академскин 
назива примјењује се Правилник о поступку вредновања раније стечених академских 
назива за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци. 

Уз наведене услове, лице које се пријављује на конкурс за упис на студије III 
циклуса мора, на претходним нивоима студија, да има положене испите из предмета који 
представљају потребну предспрему за изборно подручје за које се пријављује. О 
испуњењу овог услова, прије формирања ранг листе, одлуку доноси Вијеће студијског 
програма III циклуса студија, за сваког кандидата појединачно. Кандидату се могу 
прописати највише три допунска испита из предмета I и II циклуса у максималном износу 
од 18 ECTS бодова у циљу испуњавања наведених услова. Таквим кандидатима се може 
условно одобрити упис на III циклус студија са бројем ECTS бодова који је умањен за број 
ECTS бодова које носе допунски испити. 

 
По завршетку конкурса, Комисија за пријем на докторски студиј утврђује 

испуњеност услова за упис. За кандидате који испуњавају ове услове Комисија за пријем 
на докторски студиј формира приједлог ранг листе кандидата према бодовима који су 
једнаки просјечној оцјени свих активности, које у збиру имају најмање 300 ECTS. Оцјене 
завршних радова, уколико за исте постоји оцјена, узимају се у обзир равноправно са 
осталим оцјенама. Уколико кандидат има више од 300 ECTS бодова, узимају се у обзир 
најбоље оцјене из активности које су у збиру вредноване са најмање 300 ECTS бодова. 

Тако добијеном броју додају се бодови за рецензиране научне радове кандидата, 
објављене током 5 година које претходе дану отварања конкурса: 



 до 1,2 бода студент стиче за научни рад из области студијског програма 
објављен у признатом научном часопису међународног значаја, 

 до 0,45 бодова студент стиче за научни рад из области студијског програма 
објављен у часопису националног значаја (на овај начин кандидат може да 
оствари највише 0,45 бодова), 

 до 0,6 бодова студент стиче за научни рад из области студијског програма 
објављен на научном скупу међународног значаја,   

 до 0,3 бода студент стиче за научни рад из области студијског програма 
објављен на научном скупу националног значаја (на овај начин кандидат 
може да оствари највише 0,3 бода). 

 
За кандидате који имају број бодова већи или једнак броју 8 (осам) обавезан је 

интервју пред Комисијом за пријем на докторски студиј. На основу интервјуа, ова 
Комисија закључује да ли кандидат има потребну предспрему, као и посебна знања, 
вјештине и способности потребне за одговарајуће изборно подручје студијског програма 
III циклуса студија. 

Вијеће студијског програма III циклуса студија утврђује ранг листу кандидата на 
основу приједлога Комисије за пријем на докторски студиј. Право уписа на студије III 
циклуса имају кандидати за које Вијеће студијског програма III циклуса, на основу 
приједлога Комисије за пријем на докторски студиј, закључи да имају потребну 
предспрему, као и посебна знања, вјештине и способности потребне за одговарајуће 
изборно подручје студијског програма III циклуса студија, а налазе се на ранг листи у 
оквиру укупног броја студената објављеног у конкурсу и имају број бодова већи или 
једнак броју 8 (осам). 

На основу приједлога Вијећа студијског програма III циклуса студија, декан 
Факултета доноси одлуку у форми рјешења. Рјешење садржи податке о вредновању 
положених испита и осталих активности са бројем бодова који се додјељују појединим 
положеним испитима и осталим активностима. 
 

 


