На основу члана 26. став 4. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 85/06 и 30/07), члана 34, члана 100 и
члана 114 Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 34 Правила студирања на I и II циклусу студија Универзитета у
Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета, на 17. сједници одржаној 6.4.2009.године,
донијело је

Правила студирања I циклуса
I Опште одредбе

Члан 1.
Овим правилима ближе се уређују организација и извођење студија I циклуса, вредновање рада студената, поступак
испитивања и оцјењивања, услови и поступак провођења завршног рада, напредовање студената у току студија, као и
друга питања од значаја за остваривање студија I циклуса на Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у
Бањој Луци (у даљем тексту: Факултет). У оквиру I циклуса, факултет оспособљава студенте за обављање одређеног
занимања и наставак студирања на II циклусу.
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 I циклуса из области архитектура, грађевинарство, геодезија. Студијски програми
су подијељени на студијске године и семестре, те су саставни дио ових Правила.
Трајање студија

Члан 4.
Студије I циклуса на академским Студијским програмима акредитовани на овом факултету трају четири студијске
године, односно 240 ЕСТS бодова.
Члан 5.
Студент који је положио све испите предвиђене Студијским програмом, а испунио је све обавезе прописане Статутом
Универзитета и овим правилима, стиче диплому студија I циклуса.
Уз диплому се издаје и додатак дипломи. Циљ је омогућити детаљнији увида у ниво, природу, садржај, систем
студирања и постигнуте резултате током студија.
Услови уписа

Члан 6.
На Студијске програме уписују се кандидати који испуне услове Конкурса, а у складу с Правилником о полагању
квалификационог испита и упису кандидата.
Структуре студијских програма

Члан 7.
Поред прописаних услова које Студијски програми морају садржавати, особености Студија које студент задовољи код
стицања одређеног знања, а то су:
1. Праксе (архитектонска, грађевинска, геодетска)
2. Стручне екскурзије
3. Љетне школе, радионице
4. Учешће у Конкурсима (домаћим и међународним)
5. Остале особености изборних предмета, вјештина и завршних радова
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.
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Организација наставе

Члан 9.

У току семестра студент може одсуствовати највише 20% од укупног фонда сати за сваки облик наставе по једном
предмету. Студент који изостане са наставе више од 20% од укупног фонда сати у току семестра, и/или не испуни
елиминаторне обавезе, неће добити потпис, а тиме губи и могућност да приступи завршној провјери знања. Под
елиминаторним обавезама подразумијевају се све обавезе наведене као такве у студијском програму (нпр.графички
радови, семестрални радови, пројектни задаци), односно све обавезе које на почетку семестра као елиминаторне
дефинише предметни наставник, а дефинисане су садржајем предмета у Студијском програма. У формалном и
стварном смислу студент на тај начин губи и студијску годину коју је уписао и мора се писмено обратити Вијећу
факултета са молбом да обнови упис у семестар те студијске године.
Предметни наставник је обавезан да организује наставу у складу са наставним програмом и овим Правилником.
Члан 10.
За сваки студијски програм, факултет именује руководиоца. Факултет ће уважавајући особености наставе по
Студијским програмима, прилагодити 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 пракса и друге особености Студијских програма могу се организовати и изводити као саставни дио редовне
наставе, или као засебна цјелина у складу с прописаним Правилима.
Пријављивање предмета и евиденција

Члан 13.
Студент пријављује предмете које жели да слуша и полаже у наредној студијској години након што је испунио услове
потребне за упис те студијске године, најкасније у посљедњој седмици текуће школске године, а за прву студијску
годину након уписа.
Члан 14.
Студијски предмети које је студент пријавио не могу се мијењати након њихове верификације на Вијећу Факултета.
Изузетно, студенти који су изразили жељу да слушају предмете из којих се настава не организује, дужни су да у року од
три (3) дана од верификације да промијене изборне предмете.
Поновљено пријављивање предмета

Члан 15.
При поновном упису студијске године, студент може промијенити изборне предмете, са оним из којих се организује
настава у текућој школској години.
На лични захтјев Вијеће факултета може студенту одобрити факултативно слушање неких предмета, уколико оцијени
да за то постоје организационе могућности.
Ако студент у јануарско-фебруарском испитном року оствари додатне ECTS бодове полажући испите из љетњег
семестра студијске године на коју је уписан, на његову личну молбу продекан за наставу може дозволити накнадни упис
предмета из љетњег семестра наредне студијске године, на начин дефинисан Студијским програмом, тако да
максимално оптерећење студента у љетњем семестру, укључујући одабране предмете са текуће и наредне студијске
године, не прелази 30 ECTS бодова. При томе студент мора да бира између предмета из којих се настава организује у
текућој школској години, поштујући условљеност предмета у Студијском програму.
Овјера семестра и године

Члан 16.
На крају студијске године овјерава се број освојених ECTS бодова у индексу студента.

Еваулација наставе

Члан 17.
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Факултет прати успјешност наставног процеса и проводи властиту анкету, на начин како то одреди Вијеће Факултета у
складу са Статутом Универзитета и Правилником о самоевалуцији.
Посебну пађњу факултет води о запослењу и напредовању кадрова који су завршили студиј. Организациојом
цјеложивотног учења одржава контакт и помаже им у професионалном усавршавању, те води посебне евиденције за
акредитацију.
III Напредовање у току студија
Статус студента

Члан 18.
Декан може студенту чији просјек оцјена у дотадашњем студију износи минимално 8,5, на његову личну молбу,
одобрити упис више предмета, тако да износ ECTS бодова буде већи од 30 по семестру.
Промјена студијског програма

Члан 19.
При преласку са једног на други студијски програм Факултета, студенту се признају ECTS бодови предмета чији је
програм исти на оба студијска програма, а ово право се може остварити прије почетка наставе.
Мобилност на Универзитету

Члан 20.
Студент који је положио испит на другом Студијском програму унутар Универзитета у Бањој Луци може се признати
испит уколико је испунио услове из садржаја предмета, у складу са предвиђеним ECTS правилима.
Мобилност између Универзитета

Члан 21.
Мобилност студента између Универзитета дефинисана је уговором и другим правилима Универзитета у Бањој Луци.
Факултет ће на основу научне сарадње са другим Универзитетима стимулисти размјене студената, као и предлагати
боравке успјешних студената.
Мировање статуса студента

Члан 22.
Права и обавезе студента могу мировати у складу са правилима дефинисаним на Универзитету у Бањој Луци. Студент
подносии захтјев за мировање права, а рјешењем декан факултета одлучује о оправданости захтјева.
IV Вредновање рада студената
Праћење рада студента

Члан 23.
Обавезе које су дефинисане као елиминаторне (графички радови,семестрални радови, пројектни задаци и сл.) студент је
обавезан испунити у току наставног процеса. У изузетним случајевима, тај рок одговорни наставник може да продужи
до почетка првог испитног рока, након завршетка наставног процеса у одговарајућем семестру, уз сагласност продекана
за наставу и руководиоца Студијског програма.
Члан 24.
Резултати континуираних провјера и других облика г праћења рада студента, важе до почетка наредног семестра у ком
се изводи настава из тог предмета.
Резултати континуираних провјера и завршног писменог испита из сваког испитног рока чувају се до почетка семестра у
ком је планирана настава из тог предмета.
Члан 25.
Успјеси постигнути на такмичењима или конкурсима у току студија, из области које се изучавају на Факултету, уносе се
у Додатак дипломе. Одлуку о томе доноси декан факултета.
Завршни испити

Члан 26.
Испите из предмета љетњег семестра које је студент поново уписао јер у току претходне школске године није испунио
све обавезе на тим предметима, студент има право да полаже и у јануарско-фебруарском испитном року.
Све особености завршног испита на предмету наставник је дужан уградити у садржај предмета Студијског програма
којег усваја Вијеће факултета.

Оцјењивање

Члан 27.
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Резултати провјере рада и знања студенти у току наставе предметни наставник уноси у индекс студента. Након
завршетка наставе и завршног испита наставник одређује укупан број освојених поена и формира коначну оцјену за
сваког студента. Укупан број освојених поена и завршну оцјену наставник уноси у индекс, испитну пријаву и
заједнички извјештај студента, које доставља студенсткој служби факултета. Оцјењивање и вредновање врши се у
складу са Статутом Универзитета и Правилима студирања I и II циклуса Универзитета у Бањој Луци.
Члан 28.
Приликом полагања испита обавезна је провјера индентитета студента помоћу индекса или другог документа са сликом.
Испит може да полаже искључиво студент који је прошао провјеру идентитета. Провјере знања се раде искључиво на
одговарајућим тестовима и/или пријавама. На свим облицима провјере знања (испитима) дозвољена су само средства
која су одобрена од стране одговорног наставника. Употреба осталих средстава строго је забрањена. Приликом
полагања испита строго је забрањено преписивање, употреба мобилних телефона и било који вид комуникације, осим са
дежурним наставником/сарадником. Као тежи прекршај сматра се употреба мобилних телефона и било који вид
преписивања, које се кажњава забраном изласка на до три испитна рока, о чему одлуку доноси декан на приједлог
Комисије, у складу са Кодексом понашања а на основу Правилника о дисциплинској одговорности студената.
Члан 29.
Ако студент није задовољан пролазном оцјеном, има право да у року од 24 сата након саопштења оцјене, писменим
путем преко Студентске службе, тражи поништење оцјене. Студентска служба је о поништењу оцјене дужна
обавијестити одговорног наставника.
Завршни рад

Члан 30.
Израда завршног рада регулисаће се Правилником о завршним радовима и Препорукама за писање завршних радова,
који чине саставни дио Студијског програма и ових Правила.
Правилник и Препоруке, израдиће руководиоци студијских програма у року од 60 дана од дана усвајања ових Правила.
V Прелазне и завршне одредбе
Примјена Правила

Члан 31.
Студенте који су студије на Факултету започели прије почетка школске 2004/05, а уписани су на вишу годину студија са
заосталим испитима из претходних година, могу приступити свим облицима континуалних провјера и завршном испиту
године на коју су уписани, уколико немају заосталих обавеза са претходних студијских година, изузев студијске године
која директно претходи студијској години на коју су уписани.
Студенти завршне године студија су обавезни обнављати завршну годину студија по тренутно важећем студијском
програму све док не остваре укупан број ЕCТS бодова предвиђен студијским програмом.
Члан 32.
За провођење и примјену ових Правила, посебно се старају продекан за наставу и руководиоци студијских програма.
Ступање на снагу

Члан 33.
Ова Правила ступају на снагу даном усвајања на Научно-наставном вијећу Факултета.

Предсједник Научно-наставног вијећа
Проф. др Миленко Станковић, с.р.
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