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1. Увод 

1.1. Разлози за покретање трећег циклуса студија 

Република Српска и Босна и Херцеговина су друштва која се налазе у дугом 

процесу транзиције. Један од основних предуслова напретка је интензиван и стабилан 

економски раст за шта је неопходно унаприједити привредне активности кроз 

укључивање нових технологија. Ови процеси се не могу остварити без  сталних 

активности на повећању нивоа знања, развоја и иновација, посебно у областима 

техничких наука. Нажалост, образовање и наука још увијек не добијају приоритет који 

заслужују у овом процесу. 

Република Српска и Босна и Херцеговина су, потписивањем Болоњске 

декларације на коминикеу у Берлину 2003, започеле процес реформе високог 

образовања. У прилог томе је ишао и пројекат Свјетске банке, који је реализован у 

периоду 2002-2005, а који је имао за циљ потпуну имплементацију Болоњске 

декларације, односно увођење тростепеног студија, имплементацију ECTS система, 

увођење система осигурања квалитета, итд. Универзитет у Бањој Луци (УНИБЛ) је 

усвојио болоњски систем те су на свим студијским програмима Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета (АГГФ) већ промовисане и прве генерације мастер 

инжењера. Универзитет је донио и Правилник о еквиваленцији раније стечених звања са 

новим звањима и тиме омогућио да се студенти који су дипломе стекли у ранијем 

периоду, укључе у болоњски процес, на првом, другом или трећем циклусу студија.  

Образовање стручњака техничког профила на првом и другом циклусу, као и на 

нивоу трећег циклуса студија обавезује и члан 12. Закона о високом образовању, који 

дефинише статус универзитета и гдје се јасно наводи да “Универзитет изводи сва три 

циклуса студија“. Такође, у члану 149. став 2, Закона о високом образовању, дају се јасни 

рокови до када се може пријављивати докторска дисертација по Закону о Универзитету 

– што значи да универзитети морају прећи на нови, болоњски, систем студија трећег 

циклуса. 

Прва два циклуса студија на Студијском програму Грађевинарство АГГФ-а 

упоредиви су по садржају и усмјерењима са факултетима у Европи, који школују 

студенте према правилима болоњског процеса. То отвара могућност сарадње на 

организацији студија, размјени студената и изради докторских дисертација, што 

показују и досадашња искуства. 

На студијском програму Грађевинарство је током двадесет и три године његовог 

постојања дипломирало 606 студената (235 према болоњском и 371 према 

предболоњском систему), од чега се један број послије дипломирања запослио у својству 

сарадника на АГГФ-у. Међутим, само их је неколико успјело докторирати, што за 

посљедицу има недостатак универзитетских наставника из научног поља 

Грађевинарство у читавој Републици Српској. Један од главних разлога за такво стање 

је чињеница да докторирање више не значи само израду докторске тезе, већ 

подразумијева читав један студиј. При томе 
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сарадници на АГГФ-у студије трећег циклуса морају похађати у иностранству (најчешће 

у Србији), што, имајући у виду њихове обавезе у настави, студирање чини тешко 

изводљивим.  Зато сматрамо да би организовање трећег циклуса студија на АГГФ-у 

помогло у рјешавању уоченог проблема.  

Од 2016. се на СП Грађевинарство изводи и други циклус студија у трајању од 

два семестра, кроз који се образује шест профила мастер инжењера грађевинарства, и то 

кроз конструктивно усмјерење, хидротехничко усмјерење, саобраћајно усмјерење, 

геотехничко усмјерење, усмјерење за организацију и технологију грађења и усмјерење 

за управљање ризиком од катастрофалних догађаја. Законом је предвиђено, а и сасвим 

је природно да се послије првог и другог циклуса организује и трећи циклус, да би мастер 

инжењери грађевинарства имали прилику наставити стручно усавршавање у домаћој 

средини. Такође, од 2005. на СП Грађевинарство су организоване магистарске студије, 

па би покретање трећег циклуса студија омогућило и овим кандидатима, уколико нису 

успјели завршити магистарске студије или пријавити докторску дисертацију по Закону 

о Универзитету, наставак школовања. 

Такође, научноистраживачки рад, објављивање радова, одлазак на научне 

скупове и друге активности које трећи циклус студија подразумијева би имали 

позитиван ефекат на стручни и научни развој у области грађевинарства те подстакло 

младе људе да се наставе усавршавати. 

1.2. Циљеви студијског програма 

У складу са мисијом АГГФ-а, полазећи од дугогодишњег искуства у образовању 

инжењера грађевинарства, као и магистара и доктора наука из области грађевинарства, 

те узимајући у обзир савремене токове високошколског образовања, дефинисани су 

сљедећи општи циљеви трећег циклуса студија СП Грађевинарство: 

 дугорочно рјешење проблема недостатка домаћих универзитетских 

наставника из области грађевинарства, 

 давање новог подстицаја развоју научног рада, поготово међу младим 

људима, 

 ширење круга заинтересованих за истраживања у области грађевинарства 

који би укључио научнике и из других области, нарочито из природних, 

рачунарских и других техничких наука, 

 пружање нових могућности за сарадњу са другим универзитетима на 

којима постоје слични студијски програми, 

 могућност учествовања у програмима размјене студената и гостовања 

наставника које нуде различите међународне организације, 

 подстицање сарадње научноистраживачке и иноваторске заједнице са 

привредом. 
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Имајући у виду опште циљеве потребно је истаћи и посебне циљеве трећег 

циклуса студија СП Грађевинарство. Kандидат који прође кроз комплетан наставни 

процес трећег циклуса студија треба: 

 да стекне дубока и специјалистичка  знања  из области грађевинарства, а 

посебно из ужег подручја у којем припрема докторску дисертацију, 

 да  је способан за критичку анализу, вредновање и синтезу нових и 

сложених идеја у области истраживања, 

 да се оспособи за оригинално истраживање и објављивање резултата 

властитих истраживања, 

 да стекне системско разумијевање суштине научног и примијењеног 

научног подручја истраживања у којем ради, 

 да се оспособи за формирање судова о комплексним темама, те евалуацију 

и синтезу нових и комплексних идеја, 

 да се оспособи за стално напредовање кроз основна, примијењена, 

развојна и мултидисциплинарна истраживања, те кроз развој нових 

техника, идеја и приступа. 

1.3. Исходи процеса учења 

Исходи процеса учења представљају одговарајућа образовна постигнућа 

студента у стицању очекиваних знања и разумијевања области које су предмет 

изучавања, вјештине и компетенције везане за теоријска знања, практичну и оперативну 

примјену, те способност исказивања и употребе тих знања након завршетка студијског 

програма, као и формирани ставови према истраживачком раду и стечена свијест о 

одговорности у истраживању. 

Од кандидата који заврше трећи циклус студија СП Грађевинарство се очекује 

да: 

 кроз оригинална истраживања створе нова знања и објављују резултате  

властитих истраживања, те тако доприносе укупном фонду знања што се 

верификује кроз објављивање у међународно признатим публикацијама, 

 имају системско  разумијевање  суштине  научног  и  примијењеног 

аспекта  подручја истраживања у којем раде, те да прате савремене токове, 

разумију и  примјењују резултате најновијих сазнања,  

 имају способност критичке анализе, евалуације и синтезе нових и 

комплексних идеја, стварања судова о комплексним темама које укључују 

и релевантну друштвену, научну и етичку одговорност,  

 могу  презентовати  своје закључке  и  резултате  оригиналног  

истраживања стручној и општој публици на јасан и ефективан начин, 

 су развили квалитете и генеричке вјештине потребне за запошљавање и 
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самозапошљавање,  те  континуирано  напредовање  у  теоријским  и 

примијењеним истраживањима и развоју нових техника, идеја и приступа. 

1.4. Досадашња искуства у провођењу постдипломских студија на Универзитету у 

Бањој Луци 

Од оснивања УНИБЛ на различитим постдипломским студијима, организованим 

на различитим факултетима, промовисано је преко 700 специјалиста, 650 магистара и 

300 доктора наука. Ови студији су омогућили развој наставног кадра, те набавку опреме 

и унапређење научноистраживачког рада. 

На примјер, Електротехнички факултет је 2009. успоставио трећи циклус студија 

у складу са болоњским процесом који се бави информационо-комуникационим 

технологијама. Ово је први студиј трећег циклуса по болоњским принципима у 

Републици Српској, и један од првих овог типа у Босни и Херцеговини.  

Сада Универзитет изводи укупно једанаест студија трећег циклуса, на сљедећим 

организационим јединицама: 

 Економски факултет  

 Електротехнички факултет   

 Машински, Архитектонско-грађевинско-геодетски, Електротехнички и 

Технолошки факултет - Обновљиви извори енергије и еколошко 

инжењерство 

 Медицински факултет 

 Пољопривредни факултет     

 Правни факултет     

 Природно-математички факултет     

 Факултет политичких наука     

 Филозофски факултет     

 Филолошки факултет     

 Шумарски факултет 

1.5. Отвореност студија према мобилности студената 

Сви нивои студија на УНИБЛ, па тако и трећи, усклађени су са принципима Болоњске 

декларације, те стога подразумијевају и мобилност студената и наставника. Вредновање 

напора полазника темељи се на ECTS систему, што је предуслов за студентску 

мобилност. Важно је такође напоменути да је Универзитет у Бањој Луци тзв. Bridge Head 

организација за EURAXESS мрежу у Босни и Херцеговини (ова мрежа је сачињена од 

преко 200 центара у 37 земаља Европе), што значи да преко њега иду све активности 

везане за мобилност истраживача и студената постдипломаца. 

Програм предложеног студија трећег циклуса је конципиран са једним обавезним 

предметом и седам изборних предмета. Правилним избором омогућава се стицање 

адекватног нивоа знања потребног за израду дисертације. Такође, с обзиром на 

подударност наставних предмета са наставним предметима на другим студијским 
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програмима, који се изводе на акредитованим високошколским установама у земљама 

потписницама Болоњске декларације (поглавље 3.2), даје могућност да се предмети 

полажу ван Факултета. Наведено подразумијева да је прије студентовог одласка на другу 

високошколску установу потребно са студентом потписати уговор којим се гарантује 

пуно признавање свих постигнутих резултата, без поновног испитивања и оцјењивања. 

Такође, по узору на европску праксу, ''мобилност'' је могућа и без потисивања уговора о 

студирању. У том случају, признавање резултата није обавезно, али се може извршити 

вредновање постигнутих резултата и признавање одређеног броја ЕСПБ бодова. 

Такође, студије трећег циклуса Студијског програма Грађевинарство је отворен 

и за долазну мобилност студената која се може остварити према важећим прописима а у 

договору са ангажованим наставницима. Квалитетним управљањем студијским 

програмом, створиће се предуслови за долазну мобилности како студената, тако и 

академског особља. 
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2. Општи дио 

2.1. Основни подаци о студију 

Основни подаци о студијском програму приказани су у сљедећој табели. 

 

Назив студијског програма Грађевинарство 

Факултет на коме се изводи студијски 

програм 

Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет 

Високошколска установа у којој се 

изводи студијски програм 
Универзитет у Бањој Луци 

Област образовања Инжењерство, технологија и грађевинарство 

Поље образовања Архитектура и грађевинарство 

Дисциплина образовања Грађевинарство 

Ниво Трећи циклус 

Модел Трећи циклус у трајању од три године 

Обим студија изражен ECTS бодовима 180 

Врста студија Академске студије 

Звање Доктор наука из области грађевинарства 

Скраћеница звања др 

Начин извођења 
Редовне студије, у сједишту, у трајању од 6 

семестара 

Датум када је програм прихваћен  

 

2.2. Руковођење студијским програмом 

Трећим циклусом СП Грађевинарство руководи Комисија за трећи циклус СП 

Грађевинарство коју бира Наставно-научно вијеће АГГФ-а, а на приједлог вијећа СП 

Грађевинарство. Поменуту Комисију чине стално запослени наставници АГГФ-а који 

изводе наставу на трећем циклусу студија СП Грађевинарство. Сједнице Комисије 

сазива и води руководилац СП Грађевинарство. Комисија може доносити одлуке ако 

сједници присуствује више од пола чланова. Одлуке се доносе већином гласова 

присутних чланова. 
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Комисија студијског програма трећег циклуса студија обавља сљедеће послове: 

 организује пријем на трећи циклус студија СП Грађевинарство, 

 надзире квалитет наставе и прати напредак кандидата, 

 доноси приједлоге о врсти наставе и изборним предметима, 

 даје сагласност за план студирања предложен од стране студента и 

ментора, 

 врши верификацију ЕCTS бодова које студент остварује током студија, 

 даје приједлоге о ангажовању предавача и провјерава испуњеност услова 

за ангажовање у настави, 

 даје приједлог ангажовања ментора и провјерава испуњеност услова за 

менторство на докторском студију, 

 управља контролом квалитета студија, 

 остале послове/активности предвиђене Статутом УНИБЛ. 

2.3. Услови и начин уписа 

Процедура уписа, као и начин рангирања кандидата, је регулисана Правилима 

студирања на трећем циклусу на Универзитету у Бањој Луци. 

За упис на докторске студије може конкурисати кандидат: 

 који је на студијама грађевинарства остварио најмање 300 ЕCTS бодова, 

 који има просјек не мањи од осам (8) на активностима кроз које је остварио 

300 ЕCTS бодова или, уколико је просјечна оцјена мања од осам (8), има 

објављене научне радове, 

 којем је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања 

раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на 

Универзитету у Бањој Луци. 

На трећи циклус студија Студијског програма Грађевинарство може се уписати и 

лице које је започело или завршило магистарске студије по предболоњском систему из 

области грађевинарства или започело студије трећег циклуса из области грађевинарства 

на другој високошколској установи, под условима утврђеним студијским програмом, на 

начин и по поступку утврђеним општим актима УНИБЛ-а и АГГФ-а. Овакво лице мора 

испуњавати услове за упис и може му бити признато највише 90 ЕCTS бодова, те се не 

убраја у одобрени број уписаних студената. Вредновања и рачунања припадајућег броја 

ECTS бодова за појединачне предмете односно активности утврђује Комисија за трећи 

циклус студија и констатује у коју годину студија кандидат може бити уписан.  

Лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области, 

подноси захтев за упис Факултету, односно Универзитету у роковима одређеним 

конкурсом за упис студената који расписује надлежно Министарство. О поднетом 
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захтјеву одлучује Наставно-научно вијеће АГГФ-а на приједлог Комисије.  

Конкурс за упис на трећи циклус студија расписује Mинистарство за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво на приједлог 

Сената УНИБЛ и Наставно-научног вијећа АГГФ-а. Конкурс се објављује у јавним 

гласилима и на интернет страници УНИБЛ. 

По закључењу конкурса, формира се јединствена ранг листа кандидата који су 

конкурисали за упис на трећи циклус студија. Редослијед кандидата за упис на трећи 

циклус студија утврђује Комисија за трећи циклус. Комисија рангира кандидате на 

основу просјечне оцјене и дужине студирања на првом и другом циклусу студија, 

остварених научних резултата, као и других услова прописаних посебним правилима 

студирања на АГГФ-а. 

Научни резултати кандидата, објављени током 5 година које претходе дану 

отварања конкурса, се бодују на сљедећи начин: 

 1 бод кандидат стиче за научни рад из области грађевинарства објављен у 

водећем међународном научном часопису, 

 0.6 бодова кандидат стиче за научни рад из области грађевинарства 

објављен у међународном научном часопису, 

 0.3 бода кандидат стиче за научни рад из области грађевинарства објављен 

у научном часопису националног значаја, 

 0.2 бода кандидат стиче за научни рад из области грађевинарства објављен 

на научном скупу међународног значаја, 

 0.1 бод кандидат стиче за научни рад из области грађевинарства објављен 

на научном скупу националног значаја. 

Уколико се у својству аутора (коаутора) научних радова појављује више лица, 

бодовање се врши тако да први аутор добија 100% предвиђених бодова, док сви остали 

коаутори дијеле равномјерно 100% предвиђених бодова.  

За сваку обновљену годину се добија по један негативни бод. Редовно уписан 

апсолвентски стаж се сматра као редовно студирање. Обнављање године се може 

оправдати болешћу.  

Право уписа на студије трећег циклуса имају кандидати са ранг листе формиране 

на основу добијеног укупног броја бодова, уколико је тај број бодова већи или једнак 8 

(осам) и уколико се налазе на ранг листи у оквиру укупног броја студената објављеног 

у конкурсу. 

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса за упис на трећи циклус студија 

моћи ће да упишу докторске студије само ако имају потврду тутора (ментора студија) о 

прихватању туторства. Тутор (ментор студија) је дужан да са студентом изврши избор 

предмета и да студента уводи у методологију научноистраживачког рада. Тутор сарађује 

са студентом током прве и друге године студија и помаже студенту у избору 
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потенцијалног ментора. Тутор може бити сваки наставник трећег циклуса студија СП 

Грађевинарство. 

Тутор може да буде и потенцијални ментор докторске дисертације, ако 

задовољава услове прописане Правилима студирања за трећи циклус студија на 

Универзитету у Бањој Луци. Потенцијални ментор заједно са студентом учествује у 

састављању плана истраживања, формулисању теме докторске дисертације, припреми 

пријаве и образложења теме докторске дисертације и другим активностима везаним за 

докторске студије.  

Статус студента трећег циклуса студија може бити буџетски или 

самофинансирајући, у складу са Законом. Запослени на Универзитету у Бањој Луци су 

ослобођени плаћања школарине. 

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права 

која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, 

вјероисповјести, политичког убјеђења, националног, социјалног или етничког 

поријекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности. 

2.4. Правила студирања за трећи циклус студија 

Уз одредбе овог акта примјењиваће се и Правила студирања за трећи циклус 

студија на Универзитету у Бањој Луци.   

2.5. Осигурање квалитета студија 

Законом о високом образовању Републике Српске наложено је континуирано 

праћење квалитета рада трећег циклуса студија на основу процедура за осигурање 

квалитета. Провођењем контроле квалитета управља Комисија за трећи циклус студија. 

У складу са препорукама наведеним у Упутству за израду и побољшање студијских 

програма, контрола квалитета би укључивала сљедеће мјере: 

 вођење евиденције пролазности по годинама студија, 

 евиденција о томе колики постотак студената заврши студиј, 

 прикупљање података о броју научних радова објављених од стране 

студената, као и о рангу часописа у којима су радови објављени, 

 спровођење анкете међу студентима у којима би се оцијењивали 

предавачки и менторски рад наставника, 

 вођење евиденције о студенатима који су дио истраживања провели у 

иностранству. 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња 

евалуација наставног процеса кроз анкетирање студената. Евалуација садржи многе 

показатеље квалитета студијских програма који се користе за унапређење квалитета. У 

циљу ефикаснијег увођења система квалитета, Факултет је формирао и интерну 

Комисију за осигурање квалитета, која ради на Стратегији квалитета Факултета, те 
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предлаже и спроводи друге видове евалуације као и процедуре за отклањање пропуста и 

побољшање студијских програма.  

2.6. Просторни, материјални и кадровски ресурси 

АГГФ располаже са 8 учионица, 2 рачунарске лабораторије са укупно 25 

рачунара, савременом лабораторијом за бетон, асфалт и геомеханику, и библиотеком са 

читаоницом. АГГФ има успјешну сарадњу са Институтом за урбанизам, екологију и 

грађевинарство Републике Српске који омогућава размјену кадрова и кориштење 

лабораторијских капацитета. У просторијама Института се налазе и поменуте 

лабораторије, за бетон, асфалт и геомеханику, које су на располагању студенатима и 

наставном особљу за извођење наставе и експерименталних истраживања. Наведени 

просторни и материјални ресурси као и 11 чланова административног особља које 

посједује АГГФ су сасвим довољни за организацију студија трећег циклуса. 

Битно је напоменути да је у току изградња зграде Факултета у Универзитетском 

граду, корисне површине сса 6.000 m2. 

Што се тиче кадровских ресурса, избор у областима сродним грађевинарству има 

5 стално запослених наставника на Студијском програму Грађевинарство, те још 3 

наставника запослена на Универзитету у Бањој Луци, који испуњавају за ангажовање на 

трећем циклусу студија СП Грађевинарство. 

Такође, очекује се да до почетка реализације трећег циклуса студија СП 

Грађевинарство и остали наставници из области грађевинарства испуне услове који су 

потребни за ангажовање на докторском студију, те да се укључе у наставни процес. 

Сасвим је реално очекивати да ће на свакој години студија бити мање од пет 

студената, те ће због тога настава бити претежно консултативног карактера. Зато 

докторски студиј неће представљати озбиљно додатно оптерећење у погледу наставе, а 

поготово не оптерећење за просторне и материјалне ресурсе Факултета. Сем тога, из 

описа плана студија је видљиво да се сам докторски студиј претежно састоји од 

активности истраживачког карактера, које ионако спадају у обавезне дјелатности сваког 

наставника.  

У погледу научног потенцијала, који је суштинска претпоставка сваког 

докторског студија,  трећи циклус студија СП Грађевинарство стоји сасвим добро, а у 

прилог томе говори податак да су његови планирани наставници у задњих пет година 

објавили преко 25 радова у часописима са импакт фактором. 

У сљедећој табели су наведени наставници који су планирани да изводе наставу 

на трећем циклусу студија Студијског програма Грађевинарство 
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р.б. Име Презиме Звање 
Стални радни однос 

Факултет Универзитет 

1. Љубиша Прерадовић ред. проф. АГГФ УНИБЛ 

2. Александар Борковић ванр. проф. АГГФ УНИБЛ 

3. Биљана Антуновић ванр. проф. АГГФ УНИБЛ 

4. Бојана Грујић доц. АГГФ УНИБЛ 

5. Сњежана Максимовић доц. АГГФ УНИБЛ 

6. Момир Ћелић ванр. проф. 
Електротехнички 

факултет 
УНИБЛ 

7. Валентина 
Голубовић-

Бугарски 
ванр. проф. 

Машински 

факултет  
УНИБЛ 

8. Владимир Малбашић ванр. проф. Рударски факултет  УНИБЛ 

9. Драган Милашиновић ред. проф. 
Грађевински 

факултет Суботица 

Универзитет у Новом 

Саду 

10. Мирсад Тарић ред. проф. 
Факултет 

техничких наука 

Универзитет у 

Приштини (Косовска 

Митровица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. Oрганизација студија 

3.1. Структура и организација студија трећег циклуса 

Трећи циклус студија СП Грађевинарство трају три године и вреднује се са 180 

ECTS бодова. Докторска дисертација је завршни дио трећег циклуса студија СП 

Грађевинарство. 

Трећи циклус студија СП Грађевинарство се организује у виду наставе и 

самосталног рада на савладавању предмета дефинисаних студијским програмом, те кроз 

научноистраживачки рад. 

Планом и програмом трећег циклуса студија СП Грађевинарство је предвиђено 

да се у прва три семестра организује активна настава из осам наставних предмета, од 

којих је једaн обавезан а преостали су изборни. Сви предмети трећег циклуса студија СП 

Грађевинарство су једносеместрални и носе по 10 ECTS бодова. У преостала три 

семестра студирање се спроводи само кроз научноистраживачки рад који је непосредно 

у функцији израде докторске дисертације. 

Настава трећег циклуса студија СП Грађевинарство се, по правилу, изводи на 

једном од језика који су у званичној употреби у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини. Трећи циклус студија СП Грађевинарство, односно његови поједини 

дијелови, може бити организован и на неком од свјетских језика. Настава из наставних 

предмета се изводи групно и/или индивидуално, у зависности од броја студената. Уз 

одобрење Наставно-научног вијећа АГГФ-а, научноистраживачки рад се може обавити 

и у другој научноистраживачкој институцији. 

Приликом уписа сваке године студија студент у сарадњи са тутором врши избор 

предмета и предлаже план активности за текућу академску годину који мора одобрити 

Комисија за трећи циклус. 

Студент може уписати другу годину студија ако је испунио предиспитне обавезе 

из свих предмета из прве године студија и ако је остварио најмање 20 ECTS бодова.  

Студент може уписати трећу годину студија ако је испунио предиспитне обавезе 

из свих предмета из друге године студија и ако је остварио најмање 40 ECTS бодова 

(рачунајући све активности од почетка студија). 

Студент може пријавити докторску дисертацију када је положио све предмете и 

испунио све активности предвиђене планом и програмом студија из прва четири 

семестра. 

Укупна активност на изради докторске дисертације предвиђена у V и VI 

семестру,  представља завршни дио студијског програма трећег циклуса студија и 

вреднује се са укупно 60 ECTS бодова, од чега израда и одбрана дисертације носи 30 

ECTS бодова. 

Докторска дисертација мора да буде резултат оригиналног научноистраживачког 

рада кандидата. Докторска дисертација мора да садржи самостални научни допринос 
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кандидата, који се верификује у научној јавности кроз радове објављене у часописима и 

приказане на конференцијама.  

Поступак пријаве, оцјене и одбране докторске дисертације је регулисан 

Правилима студирања на III циклусу на Универзитету у Бањој Луци. 

3.2 Наставни план и силабуси предмета 

Студијски програм реализује се кроз сљедећи наставни план: 

 

I семестар 

Бр. Активност Облик 

активности 

Број 

ECTS 

Број 

часова 

наставе 

Број часова 

самосталног 

истраживачког 

рада (СИР) 

1. Одабрана поглавља 

математике 

О (oбавезни) 10 4 2 

2. Изборни 1 И 10 4 2 

3. Изборни 2 И 10 4 2 

 Укупно  30   

 

II семестар 

Бр. Активност Облик 

активности 

Број 

ECTS 

Број 

часова 

наставе 

Број часова 

самосталног 

истраживачког 

рада (СИР) 

1. Израда и публиковање 

рада  

O 10 0 4 

2. Изборни 1 И 10 4 2 

3. Изборни 2 И 10 4 2 

 Укупно  30   

 

III семестар  

Бр. Активност Облик 

активности 

Број 

ECTS 

Број 

часова 

наставе 

Број часова 

самосталног 

истраживачког 

рада (СИР) 

1. Изборни 1 И 10 4 2 

2. Изборни 2 И 10 4 2 

 Укупно  20   
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IV семестар 

Бр. Активност Облик 

активности 

Број 

ECTS 

Број 

часова 

наставе 

Број часова 

самосталног 

истраживачког 

рада (СИР) 

1. Преглед области 

истраживања 

О 40 0 26 

 Укупно  40   

 

V семестар 

Бр. Активност Облик 

активности 

Број 

ECTS 

Број 

часова 

наставе 

Број часова 

самосталног 

истраживачког 

рада (СИР) 

1. Истраживање теме 

докторске дисертације 

О 15 0 15 

 Укупно  15   

 

VI семестар 

Бр. Активност Облик 

активности 

Број 

ECTS 

Број 

часова 

наставе 

Број часова 

самосталног 

истраживачког 

рада (СИР) 

1. Докторска дисертација – 

израда и публиковање 

рада 

О 20 0 15 

2. Докторска дисертација – 

израда и одбрана 

О 25 0 15 

 Укупно  45   

 

3.2.1 Обавезни предмети 

Семестар Предмет Наставник  

I Одабрана поглавља математике Сњежана Максимовић 

II Израда и публиковање рада  Тутор (ментор студија) 

IV Преглед области истраживања Тутор (ментор студија) 

V Истраживање теме докторске дисертације Ментор 

VI Докторска дисертација – израда и 

публиковање рада 

Ментор 

VI Докторска дисертација – израда и одбрана Ментор 
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3.2.2 Изборни предмети 

Семестар Предмет Наставник  

 

I 

Реологија савремених грађевинских 

материјала и конструкција 

Драган Милашиновић 

Механика континуума  Александар Борковић  

Одабрана поглавља механике стијена Бојана Грујић 

Одабрана поглавља програмирања Љубиша Прерадовић 

Напредни курс грађевинске физике Биљана Антуновић 

II 

Интеракција конструкције и тла Драган Милашиновић 

Бојана Грујић 

Нелинеарна анализа конструкција Александар Борковић 

Одабрана поглавља експерименталне 

анализе конструкција 

Валентина Голубовић-

Бугарски  

Одабрана поглавља грађевинских материјала Александар Савић 

III 

Геотехничко моделирање и прорачуни-

одабрана поглавља 

Владимир Малбашић 

Одабрана поглавља савремених 

инжењерских конструкција 

Мирсад Тарић 

Изогеометријска анализа конструкција Александар Борковић 

Нумеричка математика Момир Ћелић 
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3.2.3 Силабуси обавезних предмета 
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3.2.4 Силабуси изборних предмета 
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3.3 Области из којих се може пријавити дисертација 

С обзиром на наставни план, кандидат може пријавити и бранити дисертацију из 

сљедећих ужих научних области: 

1. Бетонске конструкције 

2. Металне конструкције 

3. Дрвене конструкције 

4. Зидане конструкције 

5. Грађевински материјали 

6. Технологија бетона 

7. Испитивање конструкција 

8. Механика и теорија конструкција 

9. Геотехника 

10. Грађевинска физика и енергетска ефикасност 

 

3.4. Подударност са другим студијским програмима  

Трећи циклус академских студија Студијског програма Грађевинарство сачињен 

је по узору на програме докторских студија из области грађевинарства на извјесним 

европским универзитетима који су потписници Болоњске декларације и усклађен је са 

Законом о високом образовању Републике Српске и Правилима студирања на трећем 

циклусу Универзитета у Бањој Луци. 

Овдје предложени студијски програм је у многим аспектима компатибилан са 

програмима докторских студија на сљедећим универзитетима: 

 Универзитет у Београду 

https://www.grf.bg.ac.rs/studije/mo?mid=20&sem=1 

 Универзитет у Новом Саду 

http://ftn.uns.ac.rs/n85221541/gradjevinarstvo 

 Свеучиличте у Загребу 

https://www.grad.unizg.hr/programi/poslijediplomski/doktorski 

 

 

 

 

 

 

https://www.grf.bg.ac.rs/studije/mo?mid=20&sem=1
http://ftn.uns.ac.rs/n85221541/gradjevinarstvo
https://www.grad.unizg.hr/programi/poslijediplomski/doktorski
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