
Правни факултет одликује дуга традиција успјешног образовања 
правника, магистара и доктора правних наука. Факултет је ове године 
обиљежио 44. годишњицу дјеловања у оквиру Универзитета у Бањој  
Луци. 

Наставу на Правном факултету изводе 42 наставника и сарадника, 
а нарочита пажња се поклања континуираном подмлађивању научно-
наставног кадра.

Студије на Факултету завршиле су бројне судије, тужиоци, адвокати, 
нотари,  руководиоци у јавној управи и привредним друштвима, 
универзитетски професори, министри и посланици.

Путем налога е-student, студенти могу пратити електронску огла сну 
таблу и електронски пријављивати испите, те извршавати друге адми-
нистративне обавезе. У холу Факултета се налази студентски клуб и 
студентски информатички кутак, који ће ускоро бити преуређен у сту-
дентски информатички центар. У оквиру Правног факултета дјелује 
Центар за реторику и говорништво Institutio Oratoria и Дебатни клуб 
Правног факултета „Алкибијад“.

 Информације о припремној настави, терминима за упис кандида-
та и одржавању пријемног испита биће објављене на интернет стра-
ници Универзитета и Факултета.

Iustitia omni auro carior.
Правичност је од свег злата скупоцјенија. (Цицерон)
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Факултет са традицијом



Правне студије се изводе у три 
циклуса. Наставни план и програм 
је прилагођен захтјевима Боло-
њског процеса и савременим трен-
довима у области правног образо-
вања. Основне студије трају 4 
године (240 ECTS бодова) и по њи-
ховом завршетку се стиче акаде-
мско звање дипломирани правник. 
На студијама другог циклуса (60 
ECTS бодова) се стиче академско 
звање мастер права (из одгова-
рајуће уже правне области са осам 
модула). Од наредне академске го-
дине ће бити покренуте Докторске 
студије, са девет модула. Тиме ће бо-
лоњски систем извођења наставе 
бити заокружен и додатно модер-
низован.

На Факултету се изводе сљедећи 
облици наставе: предавања, вјежбе, 
семинари, организују правне кли-
нике и изводи практична настава  
која укључује симулације судских 
поступака, у чијој реализацији уче-

ствују истакнуте судије, адвокати и 
други правни стручњаци. Осим 
практичне наставе на Факултету, 
постоји сарадња  са правосудним 
органима и  јавним институцијама, 
банкама, адвокатским  канцеларија-
ма, у којима студенти обављају пра-
ксу. 

Након завршетка I циклуса сту-
дија дипломирани правници могу 
да се запосле у: правосуђу, јавној 
управи, привреди, друштвеним дје-
латностима, невладином сектору 
као и да обављају самосталне про-
фесионалне дјелатности као адво-
кати, нотари, консултанти и сл.

Факултет је закључио уговоре о 
научно-наставној сарадњи са ја-
вним правним факултетима у реги-
ону. 

Факултет је  члан више  међуна-
родних асоцијација које окупљају 
правне факултете (нпр. Европског 
удружења правних факултета - 
ELFA).

Факултет посједује највећи 
амфитеатар на Универзитету, 5 
мултимедијалних сала за одржа-
вање наставе и конференцијску 
салу која се користи за одбране 
магистарских и докторских ра-
дова као и за одржавање међуна-
родних научних конференција. 

Студенти овог факултета 
осва јали су значајне награде на 
такмичењима у бесједништву 
(издвајамо:   побједници такми-
чења “Lux Verbi” ), на такмичењи-
ма у симулованом суђењу (издва-
јамо: награда за набољи поднесак 
на такмичењу у симулованом 
суђењу пред Европским судом за 
људска права, Стразбур; у Босни 
и Херцеговини су двоструки 
држа вни прваци Такмичења у си-
мулираном суђењу из области 
кривичног права - 2017. и 2018. 
године, те учествовали на Регио-

налном moot court такмичењу у 
симулираном суђењу из области 
људских права „Футура“, одржа-
ног у Битољу, Pre-moot court 
такми чењу из области Европске 
конвенције одржаног у Нишу на 
којем су освојили друго мјесто).  

Студенти су учествовали   у 
бројним студијским посјетама од 
којих издвајамо посјете Хамбу-
ргу (Bucerius Law School), Алпба-
ху у Аустрији (Љетња школа ев-
ропских   интеграција), Београду 
и Подгорици, те различите посје-
те институцијама у Републици 
Српској и региону. 

Студенти организују и ванна-
ставне активности (семинаре, 
спортска такмичења, правнијаде, 
бруцошијаде...)

Факултет одржава редовну са-
радњу и са бившим студентима 
путем Алумни клуба.


