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УВОД
Циљ овог Информатора је
да заинтересованим лицима, а
посебно кандидатима за упис
на Педагошки факултет у
Бијељини пружи потребне
информације о Факултету.
Истовремено
Информатор
пружа основне информације о
правилима студија, плановима

и програмима. Поред овог
начина обавјештавања студената, Факултет користи и друге
начине, као што су огласна
табла, обавјештавање путем
телефона, wеbsite Факултета
(www.pfb.unssa.rs.ba), писменим путем и е-маил-ом.

Права и обавезе студената
прописани су Законом о
високом образовању ("Службени
гласник
Републике
Српске" бр. 73/10), Статутом
Универзитета у Источном
Сарајеву,
Правилима
студирања
Универзитета
у
Источном Сарајеву, Правилником о дисциплинском поступку
и дисциплинској одговорности
студената
Универзитета
у

Источном Сарајеву, Студијским програмима Разредне
наставе, Предшколског образовања и Техничког образовања
и
информатике,
одлукама
Сената Универзитета, Вијећа
Факултета и других органа
Универзитета, уредбама и
одлукама Министарства просвјете и културе Републике
Српске, других надлежних
органа и институција.
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ
Учитељски факултет у
Бијељини
формиран
је
Одлуком Народне скупштине
РС број 02-891/93. од 21. јула
1993.
године,
што
је
регулисано у чл. 143 Закона о
универзитету (“Службени гласник Републике Српске” бр.
12/93), а са радом је отпочео
29. новембра 1993. године,
примивши прву генерацију
редовних студената разредне
наставе у школској 1993/1994.
години (Комисија је дала
сагласност о испуњењу услова
за почетак рада на основу које
је донијето рјешење бр. УП-102-989-3/93. од 15.11.1993.
године).
Учитељски факултет у
Бијељини настао је као израз
потребе
за
припремање
кадрова у области образовања
и васпитања, односно припремања наставника за извођење
наставе у млађим разредима
основне школе. Студије на
факултету на Одсјеку
за
разредну наставу трајале су 4
године. Организационо овај
факултет
припадао
је
Универзитету
у
Српском
Сарајеву.
Пошто
је
ово
био
новоформирани факултет, који
није имао свој простор,

намјештај или било какву
опрему, Министарство образовања, науке и културе и
Скупштина општине Бијељина
одлучили су да Факултет буде
смјештен у дијелу зграде
(анексу)
Основне
школе
"Свети
Сава".
Опремање
факултета
намјештајем
и
средствима ишло је доста
споро, али уз помоћ Министарства, Општине Бијељина и
донатора купљен је основни
намјештај, опрема и дио
наставних средстава.
У саставу зграде коју је
факултет добио на кориштење
налазило се: 5 слушаоница,
библиотека са читаоницом,
канцеларије
за
деканат,
студентску
службу
и
рачуноводство, кабинети за
наставнике
и
сараднике,
ресторан, канцеларија за Савез
студената на укупном простору
око 940 метара квадратних. За
практични
дио
наставе
физичког васпитања кориштени су сала и спортски терени
Основне школе „Свети Сава“
који су смјештени у истом
дворишту.
Упоредо с рјешавањем
просторних и материјалних
услова за почетак рада,
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припремљен је Наставни план
и програм, примљени су први
наставници, формиран први
Савјет и донесен Статут
факултета. Факултет је 1994.
године почео да ради са 5
стално запослених наставника
и 2 сарадника.
Почевши са радом у врло
тешкој
ратној
школској
1993/94. години факултет се у
своме дјеловању и напретку
кретао
до данас узлазном
линијом.
Школске 2002/2003. године Учитељски факултет је
трансформисан у Педагошки
факултет. Потреба за трансформацијом настала је из
намјере Учитељског факултета
да школује кадар за рад и у
предшколским установама и за
дјелатност
у
основном
образовању а да се при томе
постигне максимална рационалност организације студија
на факултету и оствари
природна
веза
између
предшколског
и
основношколског
васпитања
и
образовања која до тада у
нашем систему није постајала.

Факултет је постао члан
интегрисаног универзитета од
септембра 2007. године.
Од школске 2007/2008.
године студенти раде према
Наставном плану и програму
усклађеном са захтјевима који
су
прописани
болоњским
процесом:
уведени
су
једносеместрални
испити,
колоквијуми,
резултати
у
остваривању
обавеза
и
савладавању
градива
су
исказани у ЕЦТС бодовима
итд.
Факултет се од фебруара
2010. године налази на новој
локацији, у улици Семберских
ратара бб у Бијељини, у
новом, пространом и савременом здању (2 амфитеатра, 8 учионица, компјутерска учионица, кабинети,
библиотека, читаоница, фискултурна сала) на коме данас
предаје 30 доктора наука
(редовних и ванредних и
доцената), 7 магистара и 14
асистената.
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Настава се организује у
петодневној радној седмици, а
по потреби и суботом, о чему
се студенти благовремено
обавјештавају.

лагање
нових
студијских
програма
и
све
друге
активности које одобри Сенат
или Управни одбор Универзитета.

Педагошки факултет у
оквиру
Универзитета
у
Источном Сарајеву задужен је
за
провођење
наставног
процеса, реализацију истраживачких активности, пред-

Сва финансијска питања су
под јурисдикцијом ректората
Универзитета у Источном
Сарајеву
и
Министарства
просвјете и културе Републике
Српске.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
На Педагошком факултету се образују:
 професори разредне наставе
 дипломирани васпитачи
 професори техничког образовања и информатике.
(НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ)
Студијски програм
РАЗРЕДНА НАСТАВА
Основна намјена и циљ
Студијског програма разредне наставе је оспособљавање наставника разредене
наставе за рад са млађим
школским узрастом у оквиру
прве и друге тријаде основне
школе.
Очекивани исходи
студијског програма
1. Побољшавање
општег
образовања
и
опште
информисаности; подизање нивоа опште културе
и
способности комуницирања са савременим
медијским и културним
средствима,
2. Познавање општих педагошко-психолошких теоријских основа струке на
којима је заснован рад у
професији наставника,
3. Познавање ужих теоријских основа наставе у

основној школи у погледу
дидактичке и методичке
структуре наставног рада,
4. Практичне способности
извођења
наставе
у
интегрисаном програму и
свим предметним дисциплинама Наставног плана и
програма
за
основне
школе
укључујући
и
опште
педагошке
функције рада са једним
одјељењем
разредне
наставе у основној школи.
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Трајање
и
студирања

организација

Студијски
програм
је
усклађен
са
принципима
болоњске декларације и по
структури траје:
I циклус (основни студиј)
- 4 године,
II циклус (мастер студиј)
– 1 година и
III циклус (докторски
студиј) – 3 године.
У организацији студија
примјењују се правила студирања која одобре надлежни
органи Универзитета и у
складу са Законом о високом
образовању
у
Републици
Српској. Програми студија су
усклађени са сличним струковним студијима у окружењу.
Настава се ораганизује по
семестрима
(укупно
8
семестара у I циклусу, 2
семестра у II и шест семестара
у III циклусу. Трајање семестра
је 15 наставних недјеља и
садржаји наставе су распоређени
по
предметним
дисциплинама како је уређено
наставним плановима студија.

Наставе се организује у оквиру
предавања и вјежби.
Практично оспособљавање
за наставу одвија се у основним школама у Републици
Српској. Пракса студената
започиње у основним школама
у 2. години студија чији је
садржај опште упознавање
принципа и дидактичке структуре наставног рада. У 3. и 4.
години студија обавља се
методичка пракса како је
уређено посебном одлуком и
упутствима за праксу ( у
сваком семестру по 15 дана
непосрденог рада у школи)
Након завршених студија I
циклуса стиче се стручно
звање: професор разредне
наставе.
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НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРВА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
Српски језик 1
Математика 1
Филозофија са етиком
Педагогија
Вокално-инструментална
настава
Изборни предмет РН-1.1.

ЕЦТС
ПРЕДМЕТ
6
Српски језик 2
7
Математика 2
3
Општа и развојна психологија
Школска и породична
6
педагогија

ЕЦТС
6
6
6
6

4

Социологија образовања

3

4

Изборни предмет РН-1.2

3

ДРУГА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
Књижевност
Дидактика 1
Педагошка психологија
Основи географије и
демографије
Изборни предмет РН-2.1.

ЕЦТС
ПРЕДМЕТ
8
Књижевност за дјецу
5
Дидактика 2
Основи информатике и
5
образовне технологије

ЕЦТС
7
6
6

8

Основи биологије и екологије

7

4

Изборни предмет РН-2.2

4

14

ТРЕЋА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
Методика наставе српског
језика и књижевности 1
Основи физичке културе
Методика наставе ликовне
културе 1
Методологија педагошких
истраживања
Изборни предмет РН-3.1

ЕЦТС
8
7
6
5
4

ПРЕДМЕТ
Методика наставе математике
1
Методика наставе ПП и ПД 1
Методика
наставе
музичке
културе 1
Методика
специјалног
и
инклузивног образовања
Изборни предмет РН-3.2

ЕЦТС
8
8
7
3
4

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
Методика наставе музичке
културе 2
Методика наставе ПП и
ПД 2 (школски рад)
Методика наставе ликовне
културе 2
Изборни предмет РН-4.1
Изборни предмет РН-4.1

ЕЦТС
7
8
7
4
4

ПРЕДМЕТ
Методика
наставе
српског
језика
и
књижевности
2
(школски рад)
Методика наставе физичког
васпитања
Методика наставе математике
2 (школски рад)
Изборни предмет РН-4.2
Израда завршног рада

ЕЦТС
8
7
7
3
5

Студијски програм
15

ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Основни
циљ
високошколског образовања васпитача, у оквиру овог студијског
програма, је стицање општеобразовних знања, способности и вјештина за васпитнообразовни
рад
са предшколском дјецом до 6 година
старости, према поставкама и
захтјевима Програма предшколског васпитања и образовања у Републици Српској, у
оквиру јединственог система
васпитања и образовања.

Очекивани
студијског
циклуса:

исходи
програма
I

1. Побољшавање
општег
образовања
и
информисаности о питањима од
значаја за професију

емпатијских способности
и способности комуницирања;
2. Квалитетно
познавање
општих педагошко психолошких теоријских основа
струке и развојних карактеристика
предшколске
дјеце на којима се може
заснивати учење у предшколској доби;
3. Познавање
ужих
теоријских
основа
предшколског учења и оспособљавање за адекватно
дидактичко-методичко
обликовање
активности
предшколске
дјеце
у
оквиру
интегрисаног
програма
предшколског
учења;
4. Практично
оспособљавање за планирање и
програмирање
цјелодневног рада са предшколским
групама
различитог
узраста
у
погледу свих функција
васпитача
укључујући
партнерство са породицом
у погледу систематске
подршке развоју предшколске дјеце.

васпитача;
подизање
опште
културе
и
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Трајање
и
студирања

организација

Студијски
програм
је
заснован
на
принципима
болоњске декларације и по
структури траје:
I циклус (основни студиј)
- 3 године,
II циклус (мастерски
студиј) – 2 године и
III циклус (докторски
студиј) – 3 године.
У организацији студија
примјењују се сва правила која
одобре
надлежни
органи
Универзитета у Источном
Сарајеву а у складу са Законом
о високошколском образовању
у
Републици
Српској.
Студијски програм је усклађен
са сличним студијским програмима у окружењу и као такав
омогућује проходност у погледу наставка студирања.
Настава се организује по
семестрима у оквиру школске
године; укупно шест семестара
- I циклус, четири семестра – II
циклус и 6 семестара – III
циклус.

Трајање сваког семестра је
15 наставних недјеља у оквиру
којих се организује настава
(предавања, вјежбе и пракса)
према наставном плану и
посебном распореду рада
Практично
оспособљавање студента за рад са
предшколским групама обавља
се у предшколским установама
Републике Српске за које
Министарство просвјете и
културе одобри обављање свих
видова практичне наставе са
студентима.
Пракса студената одвија се
у другој и трећој години
студија и то у сваком семестру
у двонедјељном трајању
Након завршених студија I
циклуса стиче се стручно
звање: дипломирани васпитач предшколске дјеце.
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НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРВА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
ЕЦТС
ПРЕДМЕТ
Српски језик
7
Социологија образовања
Општа педагогија
7
Општа и развојна психологија
Почетни
математички
Породична педагогија
5
појмови
Вокално-инструментална
Основи природних наука
5
настава
Умјетност и дијете
Физичко и здравствено васпитање
3
Изборни предмет ОВ-1.1.
Изборни предмет ОВ-1.2
3

ЕЦТС
3
7
6
6
6
2

ДРУГА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
Предшколска педагогија
Основи друштвених наука
Педагошка психологија
Народна књижевност

ЕЦТС
ПРЕДМЕТ
6
Књижевност за дјецу
6
Педагошка информатика
6
Основи дидактике
Екологија
са
методиком
6
еколошкох активности
сценска
Развој говора
3

Луткарство
и
умјетност
Изборни предмет ПО-2.1

3

Изборни предмет ПО-2.2

ЕЦТС
7
5
6
5
4
3
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ТРЕЋА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
ЕЦТС
ПРЕДМЕТ
Методологија
педагошких
Менаџмент
у
васпитно5
истраживања
образовним установама
Методика
предшколског
Упознавање околине са методиком
8
васпитања
Рад са дјецом са тешкоћама
Ликовна култура са методиком
3
у развоју
Методика развоја говора и
Физичко васпитање са методиком
6
писмености
Методика развоја почетних
Музичка култура са методиком
5
математичких појмова
Изборни предмет ПО-3.1
Израда завршног рада
3

ЕЦТС
3
5
6
6
5
5
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Други циклус – МАСТЕР
(МАСТЕР)
Студијски програм
ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Дипломске академске студије
предшколског
васпитања
и
образовања током II циклуса –
мастер студиј, трају двије (2)
године и чине природан наставак
студија на I циклусу, према
моделу 3+2+3, а вреднују се са
120 ЕЦТС поена.
Право уписа на мастер-студиј,
у складу са чл. 6. Правила
студирања на II циклусу студија
Универзитета
у
Источном
Сарајеву, имају сви кандидати
који су завршили I циклус
основних академских студија са
оствареним обимом студија од
180 ЕЦТС поена (трогодишњи
студиј) или 240 ЕЦТС поена
(четворогодишњи
студиј)
предшколског
васпитања
и
образовања
на
Педагошким
факултетима, с тим што се не
утврђује еквиваленција у трајању
студија,
нити
се
трајање
мастерских
студија
може
скратити уколико је студиј на
првом циклусу трајао дуже од три
године.
Право првенства приликом
уписа на мастерске студије имају
кандидати који су завршили I

циклус студија на принципима
болоњског
процеса
на
Педагошком
факултету
у
Бијељини
Универзитета
у
Источном Сарајеву, или на
Филозофском
факултету
Универзитета у Бањој Луци, а
затим и на другим студијима
предшколског
васпитања
и
образовања, осим студија на
високим струковним школама за
образовање васпитача. Завршетком академских студија –
мастер
кандидати
стичу
академско звање дипломирани
васпитач – мастер.
Циљ академских студија на
другом циклусу за дипломиране
васпитаче-мастере
је
да
настави образовање васпитача
предшколске дјеце, након студија
I циклуса, јачањем постојећих и
стицањем нових одговарајућих
компетенција, продубљивањем и
усавршавањем
теоријских
и
практичних знања и вјештина за
квалитетно бављење дјелатношћу
предшколског
васпитања
и
образовања у институцијама за
предшколско
васпитање
и
образовање и институцијама које
се баве друштвеном бригом о
предшколској дјеци.
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НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР (МАСТЕР)
СТУДИЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРВА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
ЕЦТС
ПРЕДМЕТ
ЕЦТС
Методологија
научних
Теорије о дјечијем развоју и учењу
8
8
истраживања
Савремени
приступи
и
Окружење и предшколско дијете концепције
у
предшколском
7
сазнајни извори моје околине
7
васпитању и образовању
Изборни 1
Изборни 4
5
5
Изборни 2
Изборни 5
5
5
Изборни 3
Изборни
6
5
5

ДРУГА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
ЕЦТС
ПРЕДМЕТ
ЕЦТС
Методички аспекти савременог
10 Изборни 10
5
предшколског курикулума
Изборни 7
5
Изборни 11
5
Припрема и одбрана завршног –
Изборни 8
5
мастерског
рада
(менторска 25
настава)
Изборни 9
5
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ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I семестар
Развој говора дјеце и говорне игре
Дјечија књижевност у функцији развоја говора
Математичке игре у раној доби
Почетни математички појмови и интегрисани предшколски курикулум
Еколошка култура и предшколско дијете
Систем предшколског васпитања у функцији развоја и планирања породице
II семестар
Предшколско дијете и музичка умјетност
Предшколско дијете и инструментална музика
Природни облици кретања у функцији развоја
Предшколско дијете и спорт
Предшколско дијете и ликовна умјетност
Ликовно моделовање и креативност
III семестар
Теорије дјечије игре и рано учење
Култура комуницирања у дјечијем вртићу
Даровитост у предшколској доби
Развој интегрисаног курикулума
Инклузија у предшколском васпитању
Социјална заштита предшколске дјеце
IV семестар
Насљеђе и репродуктивно здравље породице
Здравствени и хигијенски аспекти развоја
Образовање и одрживи развој
Менаџмент у предшколству
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Студијски програм
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
И ИНФОРМАТИКА
Основна намјена и циљ
Студијског програма Техничко
образовање и информатика
јесте да образује студенте за
радно мјесто наставника техничког образовања и информатике у
основним школама, организатора
и реализатора образовних и
наставних активности у другим
институцијама система васпитања
и образовања и организацијама и
пословним системима у оквиру
стручног усавршавања запослених, као и да их оспособи за
теоријски и истраживачки рад у
области технике и информатике.

Очекивани исходи
студијског програма
 знање и разумијевање основних принципа из области
које је изучено,
 препознавање проблема који
се јављају у пракси и
могућност њиховог брзог и
економичног рјешавања, користећи најсавременија техничка достигнућа у конкретној области,
 способност за тимски рад у
мултидисциплинарном
окружењу,
 да
у
оквиру
своје
специјалности и шире прати
развој и најновија техничка
достигнућа и препознаје
потребе и могућности да се
та достигнућа примјене у
наставном процесу,
 развије вјештину самоучења
што му омогућава неопходно цјеложивотно образовање,
 да поштује законске регулативе и друштвене норме
понашања,
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Трајање
студирања

и

организација

Студијски програм академских студија техничког образовања и информатике реализује се
у трајању од 6 семестара,
односно 3 године и носи 180
ЕЦТС бодова. Студије су
организоване по семестрима. У
сваком семестру се реализује 25
часова
активне
наставе
седмично. Сви предмети су
једносеместрални. Семестрално
студенти оставарују 30 ЕЦТС
бодова, а годишње 60 ЕЦТС
бодова.
Студијски програм садржи 38
предмета: 30 обавезних и 8
изборних. Обавезни предмети
носе 158 ЕЦТС бодова, а
изборни
22
ЕЦТС
бода.
Изборност је на студијском
програму заступљена са 21,05%.
Студент
завршава
студије
израдом завршног-дипломског
рада што носи 5 ЕЦТС бодова.

Структура студијског програма академских студија техничког
образовања
и
информатике
садржи:
1. 23,53 % опште-стручних
предмета,
2. 17,65
%
природно
математичких предмета,
3. 35,29
%
техничких
предмета и
4. 23,53
%
рачунарскоинформатичких предмета.
Студијски програм техничког
образовања
и
информатике
прилагођен је законској регулативи о запошљавању професора
у основним школама. Студент
након завршених студија остварује 29 ЕЦТС бодова из 5
предмета
из
психолошкопедагошко-методичких
дисциплина, што је више од
потребног према условима за
стицање професорског звања на
академским студијама (најмање
18 ЕЦТС из најмање 3 предмета
из поменутих подручја).
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НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКА

ПРВА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
Математика 1
Физика 1

ЕЦТС
ПРЕДМЕТ
Математика 2
6
Физика 2
5

ЕЦТС
5
5

Хемија 1

5

Хемија 2

5

Информатика

6
5

Основи програмирања
Педагогија

6

Енглески језик 1
Физичко васпитање

3

Енглески језик 2

4

5

ДРУГА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ
Психологија
Механика 1
Електротехника 1
Грађевински материјали
Архитектура
рачунарских система
Изборни предмет 1

ЕЦТС
5
5
5
5
5
5

ПРЕДМЕТ
Географски информациони
системи
Механика 2
Електротехника 2
Просторно планирање
Рачунарске мреже и
комуникације
Изборни предмет 2

ЕЦТС
5
5
5
5
5
5
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ТРЕЋА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ

ЕЦТС

Оперативни системи

5

Интернет програмирање

6

Моделовање и симулације

5

Дидактика

5

Производња и предузетништво

5

Изборни предмет 3

4

ПРЕДМЕТ
Технологија и животна
средина
Методика наставе
техничког образовања
Методика наставе
информатике
Изборни предмет 4

ЕЦТС

Дипломски рад
Технологија и животна
средина

5

6
7
7
5
6
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ЗАШТО УПИСАТИ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ?
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Зашто уписати Педагошки факултет?

• Зато што је Бијељина град
ђака и студената, град
младости и будућности,
дуге историје и културне
традиције, мирних и пријатних људи.
• Зато што је Педагошки
факултет у Бијељини савремена образовна и научна
установа која данас образује
будуће учитеље и будуће
васпитаче предшколске дјеце.
• Зато што овај Факултет
ради по узору на европски
систем
високошколског
образовања.
• Зато што је Педагошки
факултет
један од најопремљенијих
факултета
Универзитета у Источном
Сарајеву,
смјештен
у
лијепом,
пространом
и
савременом
здању
(2
амфитеатра, 8 учионица,
компјутерска
учио-ница,
кабинети,
библиотека,
читаоница,
фискултурна
сала).

• Зато што Факултет, поред
редовне наставе пружа у оквиру остваривања студијског програма и општу
педагошку и методичку
праксу, коришћење Факултетске библиотеке и услуге
административностручних
служби
Факултета.
• Зато што се у склопу
Педагошког
факултета
организују
међународне
научно-стручне
конференције, а Факултет учествује
у више међународних образовних пројеката.
• Зато што након завршеног
Педагошког
факултета
бићу у могућности наставити мастер и докторске
студије.
• Зато што након завршених
студија,
са
дипломом
Педагошког факултета у
Бијељини, имам извјеснију
перспективу
запослења,
висок ниво стеченог знања и
драгоцјено животно искуство.
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УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ
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УСЛОВИ ЗА УПИС НА
СТУДИЈЕ
На студије I циклуса могу
се уписати сви кандидати са
завршеном средњом школом и
положеним квалификационим
испитом, у оквиру одобрене
квоте за студиј уз подршку
буџета Републике Српске или
као самофинансирајући студенти. Висина трошкова студирања у статусу самофинансирајућих студената уређује се,
сваке године, Одлуком Владе
Републике Српске а наплаћује
се, у правилу, приликом уписа
сваког семестра.
Квалификациони испит за
студијске програме Разредна
настава
и
Предшколско
образовање састоји се од
претходних провјера говорних, музичких и физичких
способности
које
су
елиминаторне и тестирања
знања из српског језика и
књижевности, опште културе и информисаности.
За
студијски
програм
Техничко
образовање
и
информатика
квалификациони испит се полаже из
математике и физике.

На основу свих критеријума (претходни успјех у
средњој школи и тест знања)
уређује се ранг-листа на основу
које се врши упис и одређује
статус студената.
Сва
друга
права
и
одговорности
студената
и
наставника уређена су Законом о високошколском образовању, општим актима универзитета у Источном Сарајеву и
Правилима студирања.
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Потребни документи:
за конкурс:
- извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6
мјесеци);
- свједочанства
свих
разреда завршене средње
школе (оригинал);
- диплома о положеном
завршном испиту (оригинал);
- попуњена
пријава
за
квалификациони испит (у
прилогу информатора)
- доказ о уплати накнаде за
полагање квалификационог испита.

за упис:
- увјерење о држављанству
(не старије од 6 мјесеци);
- уписни лист (у скриптарници);
- два обрасца ШВ-20 (у
скриптарници);
- индекс (у скриптарници);
- двије фотографије формата 4 x 6;
- љекарско увјерење (са
налазом психолога);
- доказ о уплати школарине
за студије по основу
Одлуке Владе Републике
Српске.
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Пријемни испит ће се одржати у складу са заједничким конкурсом
за школску 2011/2012. који расписује Влада Републике Српске.
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