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Правни факултет Универзитета у Бањој Луци традиција дуга 45 година
Промотивни видео Правног факултета можете
погледати ОВДЈЕ.

Опширније…

ВЈЕШТИНА ЈАВНОГ НАСТУПА
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
у сарадњи са Фондацијом Konrad Adenauer
Представништво у Босни и Херцеговини
организује онлajн радионицу Вјештина јавног
наступа. Радиоца ће бити одржана 29.05.2020.
године (петак) са почетком у 11 часова.
Опширније…

Упис нове генерације студента
Правни факултет Универзитета у Бањој
Луци органиизује упис нове генерације
студената, у академској 2020/2021. години.
У наставку се налази календар активности
везаних за упис нове генерације студената.
Први уписни рок:




објављивање конкурса 10.06.2020.
године,
пријем докумената почиње 22.06.2020.
године, а завршава 26.06.2020. године,
квалификациони испит одржаће
се 01.07.2020. године и 02.07.2020. год.

Опширније…

Припремна настава
Обавјештавају се заинтересовани кандидати за
упис на I годину I циклуса студија на Правном
факултету Универзитета у Бањој Луци да ће се,
због новонасталих околности изазваних
пандемијом коронавирусне болести, припремна
настава за полагање квалификационог испита за
упис на Правни факултет одржати путем
званичне web странице Факултета достављањем
одговарајућих материјала од стране предметних
наставника.
Опширније…

Приручник за припрему пријемног испита
Приручник за припрему пријемног испита можете
погледати ОВДЈЕ.

Опширније…

Студентска анкета о квалитету реализације
електронске наставе
Као што је познато, на Правном факултету се од
23. марта 2020. године настава изводи
електронским путем за редовне студенте I
циклуса студија из укупно 18 наставних
предмета.
Овим путем бисмо жељели да провјеримо
колико студенти прате електронску наставу и да
ли су задовољни њеном реализацијом, те да ли
имају приједлоге за њено унапређење.
Опширније…

СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ПРАВНОГ
ФАКУЛТЕТА 11.05.2020.
На данашњој сједници колегијума је
констатовано да су успјешно обављене
организационе и техничке припреме за
редован рад послије престанка минималног
процеса рада.
Послије престанка минималног процеса
рада настава ће се и даље
организовати електронским путем у складу
са Инструкцијом о омогућавању праћења
наставног процеса на даљину.
Опширније…

НАСТАВА ПУТЕМ GOOGLE УЧИОНИЦЕ
У складу са инструкцијама Министарства
за научнотехнолошки развој, високо
образовање и информационо друштво, као
и Ректора Универзитета у Бањој Луци,
настава из свих предмета на првом
циклусу студија биће организована као
учење на даљину (Distance Learning), од
23.03.2020. године, за коју сврху ћемо
користити Google учионоицу. У складу са
инструкцијом Ректора, овај облик учења
се сматра обавезним.
Опширније…

ПОЗИВ АУТОРИМА
Обавјештавамо Вас да су у току припреме
новог броја часописа ,,СРПСКА ПРАВНА
МИСАО“, чији су саиздавачи Правни
факултет Универзитета у Бањој Луци и
Правни факултет Универзитета у
Приштини, са привременим сједиштем у
Косовској Митровици. Часопис ће се
штампати крајем године. Због тога Вас
позивамо на сарадњу. Опширније…

СТУДЕНТСКОМ ПРАКСОМ БРЖЕ ДО ПОСЛА
9. и 10. марта у Сарајеву је одржана
радионица за представнике академске
заједнице: „Дефинисање модела студентске
праксе“ у оквиру пројекта „Студентском
праксом брже до посла“. Пројекат
“Студентском праксом брже до посла” бави
се проблемом недостатка практичне наставе
као обавезног дијела наставног процеса на
универзитетима у Босни и Херцеговини.
Опширније…

Презентација Факултета у средњим школама
Дана, 04.03.2020. године у 13.30 часова
одржана је презентација Правног факултета
у Гимназији у Прњавору.
Презентација Факултета одржана је и у
Гимназији у Мркоњић Граду и Економској
школи у Бањој Луци 9.3.2020. године.
Опширније…

Студијска посјета Београду
Од 28.02.2020. године до 01.03.2020.
године студенти Правног факултета су
били на студијској посјети Београду које је
организовала Студентска организација
Правног факултета.
Опширније…

Универзитет у Бањој Луци уписан у Државни
регистар акредитованих високошколских
установа
Агенција за развој високог образовања и
обезбјеђивање квалитета БиХ уписала је 06.
фебруара 2020. године Универзитет у Бањој
Луци и Универзитет у Источном Сарајеву у
Државни регистар акредитованих
високошколских установа у Босни и
Херцеговини.
Опширније…

Предавање судије Миодрага Мајића
Дана, 21.02.2020. године на Правном
факултету Универзитета у Бањој Луци
предавање на тему: „Судијски позив између
начела и реалности“ одржао је судија
Миодраг Мајић.

Опширније…

Конференција о заштити финансијских интереса
Европске уније
Декан Правног факултета проф. др Жељко
Мирјанић, виши асистенти Игор Поповић,
Стојана Петровић и асистенткиња Ирена
Радић заједно са студентима Правног
факултета, учествовали су 18.2.2020. године
на конференцији о заштити финансијских
интереса Европске уније, коју организује
OLAF (European anti-fraud office) у оквиру
пројекта Eco for Pif (Early Correcting
Operations for Preventing Irregularities and
Fraud through administrative measures and
active learning). Опширније…

