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УСЛОВИ УПИСА СТУДЕНАТА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1 Услови за упис на студијски програм III циклуса су:
Општи услови за упис у прву годину трећег циклуса студија на студијском програму
Информационо-комуникационе технологије су:






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

Детаљни услови уписа и поступак избора кандидата прописани су Правилима
студирања на трећем циклусу студија Универзитета у Бањој Луци и
Електротехничког факултета.
1.2 Кандидат се пријављује на Конкурс и том приликом предаје сљедећа
документа:





пријаву на конкурс за студије III циклуса,
кратку биографију,
извод из матичне књиге рођених,
дипломе или њихове овјерене копије, стечене на претходним нивоима
студирања,
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додатак дипломи или увјерења о положеним испитима са преписом оцјена и
потврде о средњој оцјени у оригиналу или овјерене копије,
захтјев за вредновање раније стечених високошколских исправа за потребе
наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци (за кандидате који су
звање стекли на другим високошколским установама или по ранијим
правилима студирања на Универзитету у Бањој Луци која нису заснована на
ECTS систему бодовања),
списак и фотокопије научних и стручних радова (уколико их има) na CD-у,
доказ о уплати административних трошкова уписа,
по потреби и друге доказе.

2. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
Висина школарине за академску 2017/2018. годину износи 3000 КМ (Одлука
Владе Републике Српске о висини школарине за редовне и ванредне студенте на
студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним
високошколским установама за академску 2017/2018. годину, „Службени Гласник
РС“ број 58/17).
3. КОНКУРСНИ РОК
Пријаве се подносе до 08.09.2017. године. Пријаве са наведеним документима
и доказима доставити на адресу: Електротехнички факултет, Патре 5, 78000 Бања
Лука. Термин одржавања интервјуа са пријављеним кандидатима пред Комисијом
за пријем на докторски студиј ће бити накнадно објављен.
Детаљне информације о условима уписа кандидати могу добити на
051/221-871 и 051/221-820.
4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Завршетком студија III циклуса стиче се академски степен доктора наука.

