На основу Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 85/06 i 30/07) и Статута Универзитета
у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета на 17. сједници
одржаној 6.4.2009. године, усвојило је

Правила студирања II циклуса
I Основне одредбе

Члан 1.
Овим правилима се ближе уређује организација и извођење II циклуса студија на Архитектонскограђевинском факултету Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: факултет). У оквиру II
циклуса студија, факултет оспособљава студенте за високостручни рад у обављању одређеног
занимања, те за наставак студирања на III циклусу студија.
Члан 2.
Студије на Факултету остварују се у складу са правилима студирања и Студијским програмима
заснованим на европском систему преноса бодова (ECTS).
II Организација студија
Члан 3.
Факултет организује и изводи студије II циклуса из научних и стручних области за које је
акредитован. Успјешним завршетком студија II циклуса, студенти стичу одговарајући академски
назив, са назнаком о завршетку II циклуса академских студија на факултету. Укупан број ECTS
бодова потребан за завршетак II циклуса студија је 300.
Трајање студија

Члан 4.
Студије II циклуса на факултету трају два семестра, и носе укупно 60 ECTS бодова.
Услови уписа

Члан 5.
На Студијске програме уписују се кандидати који стекну услове из Конкурса, а у складу с
Правилником о полагању квалификационог испита и упису кандидата.
Кандидати који су на овом Факултету или другом сродном факултету студирали по наставном
плану прије увођења система ECTS бодова, или су завршили основне академске студије по ECTS
систему на другим факултетима из сродних области, могу тражити да Факултет изврши вредновање
наведених студија и остварених резултата студирања у еквивалентан број ЕЦТС бодова по
наставном плану и програму овог Факултета, уз одређену накнаду. Поступак утврђивања
еквивалентног броја ECTS бодова по Студијском програму факултета прописан је од стране
Универзитета и у одјељку III ових Правила.
Структуре студијских програма

Члан 6.
Факултет организује упис студената и извођење наставе на Студијском програму: Архитектура,
Грађевина, Геодезија.
Студијски програми су конципирани у складу са постојећим усмјерењима и научним областима које
се изучавају на I циклусу студија факултета. Студијски програм са садржајем предмета је саставни
дио ових Правила. За сваку школску годину, а прије почетка уписа на II циклус студија, Вијеће
факултета усвоја списак предмета, те предлаже именовање одговорних наставника Сенату.
Члан 7.
Поред прописаних услова које Студијски програми морају садржавати, особености Студија које
студент мора да задовољити за стицање одређеног знања, а то су:
1. Учешће у научно-истраживачким пројектима
2. Стручна и специјалистичка усавршавања
3. Учешћа у Љетним школама и радионицама
4. Учешће у Конкурсима (домаћим и међународним)
5. Остале особености изборних предмета, вјештина и завршног рада
Студијски програми су конципирани тако да уваже и прецизно дефинишу ове особености у складу
са излазним профилом.

Члан 8.
Подаци о предмету поред података који су дефинисани Правилима студирања Универзитета у
Бањој Луци, морају у свом садржају садржавати и податке о особености и условљености предмета
из претходног члана ових Правила. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе
одлуку о структури предмета Студијских програма за који ће организовати наставу, на основу
интересовања кандидата и расположивих ресурса.
Организације студијског програма

Члан 9.
Настава на Студијском програму организоваће се ако се на тај Студијски програм упише број
кандидата који је једнак или већи од минималног броја у Конкурсу. Одлуку о минималном и
максималном броју студената на студијском програму и цијени студија доноси Сенат на приједлог
Факултета. Декан сваке године предлаже Вијећу факултета број студената на студијском програму,
а у складу са потребама привреде.
Члан 10.
За сваки студијски програм, факултет именује руководиоца студија. Факултет ће уважавајући
особености наставе по Студијским програмима, прилагођава и изводити наставу као засебне
цјелине, а у складу са расположивим ресурсима и могућностима.
Наставник утврђује и усаглашава план рада за сваку студијску годину и доставља га надлежној
служби факултета (продекану за наставу), најкасније четрнаест (14) дана прије почетка предавања.
Члан 11.
Термини полагања колоквијума и завршних испита усклађују се тако да два колоквијума или два
завршна испита из предмета истог семестра, исте студијске године не могу бити организовани у
једном дану, о чему води рачуна продекан за наставу и руководилац Студијског програма.
Члан 12.
Факултет може поједине облике наставе организовати у форми "учења на даљину", али се испити
морају одржавати у мјесту организовања наставе.
Стручна усавршавања и друге особености Студијских програма могу се организовати и изводити
као саставни дио редовне наставе, а као засебна цјелина у складу с прописаним Правилима.
Ментори на студију II циклуса

Члан 13.
Студенту на студију II циклуса се именује ментор, а након завршетка успјешне наставе првог
семестра одговарајућег Студијског програма II циклуса на који је кандидат уписан. Вијеће разматра
приједлог теме када студент стекне најмање 20 ECTS бодова полагањем испита из првог семестра.
Уз одобрење теме, наслова и садржаја завршног рада, Научно-наставно вијеће факултета предлаже
Сенату Универзитета именовање Комисије за завршни рад студента II циклуса студија. Ментора
именује Вијеће факултета на приједлог Комисије, коју потврђује шеф катедре из које је области
тема коју кандидат предлаже. Ментор је по правилу наставник овог факултета или наставник са
другог факултета Универзитета у Бањој Луци, односно другог Универзитета, ангажован у
наставном процесу односног студијског програма II циклуса. Један наставник у једној академској
години може бити ментор највише петорици (5) студената студија II циклуса. Студентска служба
обавјештава студента о именованом ментору.
Вредновање рада студената

Члан 14.
Праћење рада и оцјењивање студената врши се по истим правилима као и у I циклусу студија.
Завршетак студија II циклуса

Члан 15.

Током другог семестра студија студент приступа изради завршног рада. Циљ израде и одбране
завршног рада је да се покаже самосталност и креативност студента као и способност примјене
стечених практичних и теоријских знања из одговарајуће области у рјешавању сложених
инжењерских проблема из подручја архитектуре, грађевине, геодезије.

Завршни рад вреднује се са 20 бодова који се додјељују за израду и одбрану завршног рада, а 10
бодова је теоријске припреме током семестра из одговарајућих научних области.
Завршни рад оцјењује се оцјеном од 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан). Одбрана рада је
јавна, пред Комисијом.
Члан 16.
Тему, наслов завршног рада и опис задатка предлаже ментор из подручја свог научног
интересовања и ангажмана, узимајући у обзир и опредјељења и жељу студената. Садржај з авршног
рада по правилу илуструје:
- проширење знања стечених током студија примијењено на рјешавање конкретног сложенијег
проблема,
- детаљно познавање стања истраживања/технологија у предметној области на основу примарних
извора (часописи, монографије и зборници радова са међународних конференција), те практичних
резултата.
- научан приступ систематизацији података и примјени методологије.
Комисију чине Предсједник, ментор и члан. Чланови Комисије су из реда наставника, при чему је
најмање један са другог студијског програма факултета или другог факултета/Универзитета.
Комисија прати рад студента у току израде рада и прегледа израђени завршни рад. Пред Комисијом
студент усмено брани урађени рад након позитивног извјештаја Комисије и одобрења Научнонаставног вијећа факултета за јавну одбрану рада.
Члан 17.
Студенту, чији је рад оцијењен негативном оцјеном, не одобрава се одбрана и тај студент поново
уписује завршни рад.
Одбрана завршног рада је јавна. Одбрана рада састоји се од усменог приказа резултата завршног
рада и провјере знања из подручја рада у трајању од укупно 35 минута. Под провјером знања
сматрају се одговори на питања у вези са изложеним радом која кандидату постављају чланови
Комисије. Оцјену (5-10) одбране и свеукупног завршног рада доноси Комисија одмах након
одржане одбране. Уколико је оцјена већине чланова Комисије на одбрани рада негативна, студент
поново уписује завршни рад. Упис завршног рада по трећи пут може одобрити Вијеће Факултета
на основу писаног и образложеног захтјева студента и прибављеног мишљења ментора. Студент
који не одбрани завршни рад, уписан по трећи пут, губи право студија на Факултету. Остали детаљи
везани за израду и одбрану завршног рада биће регулисани посебним Правилником.
Члан 18.
Студиј II циклуса завршава израдом завршног рада и његовом успјешном јавном одбраном те
стицањем 60 ECTS бодова предвиђених Студијским програмом.
III Утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова
Члан 19.
Лица која су завршила основне студије по наставним плановима и прописима који су важили до
увођења система ECTS бодова у трајању од осам односно десет семестара на факултету (или
сродним факултетима), имају право да им се на лични захтјев факултет (уз прописану надокнаду)
изврши прерачунавање завршених студија у еквивалентни број ECTS бодова. На основу
прерачунатог броја ECTS бодова наведеним лицима ће се, након аплицирања, омогућити упис у
одговарајући семестар студија II циклуса из одговарајуће области, уколико се у наведеном поступку
утврди да претходни студиј има еквивалент од минимално 240 ECTS бодова и мање од 300 ECTS
бодова. Петогодишњи студиј (десет семестара) на овом Факултету по наставним плановима и
прописима који су важили до увођења система ECTS бодова се вреднује са 300 ECTS бодова, ако
кандидат наставља III циклус студија.
Члан 20.
Лица која су стекла најмање 240 ECTS бодова на другим факултетима, могу поднијети захтјев за
вредновање предмета, на исти начин и по процедури наведеној у Члану 15. Уколико на основу
процеса прерачунавања на овом Факултету лице стекне минимално 240 ECTS бодова (и мање од
300), има право уписа на студијске програме II циклуса на овом Факултету.

Члан 21.
Лица која су студирала по наставним плановима и прописима који су важили до увођења система
ECTS бодова и која су стекла статус апсолвента на факултету (или сродним факултетима), или им је
апсолвентски стаж истекао, имају право да им на лични захтјев факултет изврши прерачунавање
вриједности положених предмета у ECTS систем бодова, те да им се на основу тога омогући упис у
одговарајући семестар првог или другог циклуса студија из одговарајуће области. Уколико број
признатих бодова у процесу утврђивања еквивалентности буде минимално 240, односно лице има
право уписа у одговарајући семестар II циклуса студија.
Члан 22.
У поступцима по подношењу захтјева о еквиваленту вриједности резултата претходног студирања у
ECTS систему бодова по наставном плану и програму факултета доноси Комисија, коју чине сви
шефови катедри којима припадају наставни предмети који су предмет утврђивања еквивалентности.
Предсједник Комисије је шеф катедре која је матична за односни студијски програм/смјер студија
који је предмет еквиваленције. На основу приједлога Комисије, декан факултета доноси одлуку у
форми Рјешења. Уз Рјешење прилаже се и приједлог одлуке који је сачинила Комисија и који
садржи и податке о вредновању положених испита и осталих активности са бројем бодова који се
додељују појединим положеним испитима и осталим активностима. Уз захтјев за утврђивање броја
еквивалентних ECTS бодова, кандидат предаје:
Извод из матичне књиге рођених,
увјерење о дипломирању и/или увјерење о положеним испитима (оригинал или овјерена копија).
лица која су стручни, академски или научни назив стекла на другој високошколској установи
прилажу додатак дипломи, наставни план и програм образовне установе (оригинал или овјерена
копија).
Члан 23.
У поступку вредновања наставног плана и програма (по коме је студент претходно студирао на
факултету) у складу са ECTS системом, вредновање ће се вршити по правилу тако да се полагање
предмета за сваку завршену школску годину вреднује са 60 ECTS бодова односно сваки семестар са
30 ECTS бодова.
Завршни рад

Члан 24.
Израда завршног рада регулисаће се Правилником о завршним радовима и Препорукама за писање
завршних радова, који чине саставни дио Студијског програма и ових Правила. Универзитет у
Бањој Луци прописаће обим научног и стручног дијела у Завршном раду.
Правилник и Препоруке, израдиће руководиоци студијских програма у року од 60 дана од дана
усвајања ових Правила.
IV Прелазне и завршне одредбе
Примјена Правила

Члан 25.
За провођење и примјену ових Правила, посебно се старају продекан за наставу и руководиоци
студијских програма.
Ступање на снагу

Члан 26.
Ова Правила ступају на снагу даном усвајања на Научно-наставном вијећу Факултета.
Предсједник Научно-наставног вијећа
Проф. др Миленко Станковић, с.р.

