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Размјена студената - ЕРАСМУС +

Продекан за научно-истраживачки рад и
међународну сарадњу, доц. др Бојан
Влашки, примио је дана 24. 6. 2021.
године Евгенија Серебреникова,
докторанда Правног факултета
Универзитета у Гранади (Шпанија), који
је завршио свој шестомјесечни
истраживачки боравак на Правном
факултету Универзитета у Бањој Луци, у
оквиру ЕРАСМУС + програма размјене за
студенте докторских студија.
Опширније…

УСПЈЕШНО ОДРЖАНА ЕДУКАТИВНОРЕКРЕАТИВНА ЕКСКУРЗИЈА СТУДЕНАТА
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

Правни факултет Универзитета у Бањој
Луци и Студентски савез Правног
факултета организовали су екскурзију за
студенте Правног факултета, прије свега
за апсолвенте, у Будви.
Студенти су у граду на мору боравили 5
дана и имали су прилику да проведу 4
ноћи унутар зидина Старог града.
Опширније…

СТУДЕНТСКА ПРАКСА У РЕПУБЛИЧКОЈ
УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Дана 30. jуна 2021. године у
просторијама Републичке управе за
геодетске и имовинско – правне
послове (РУГИПП) одржан је
припремни састанак за обављање
студентске стручне праксе током
љетне паузе.

Опширније…

Одржана међууниверзитетска конференција „
Борба против трговине људима у Европској унији
и Босни и Херцеговини“
Дана, 10. 6. 2021. године од 11
часова, у организацији Правног
факултета Универзитета у Бањој
Луци, одржана је онлајн
међууниверзитетска конференција
„Борба против трговине људима у
Европској унији и Босни и
Херцеговини“.
Опширније…

Клиничко образовање за студенте права
Видео снимак са симулације суђења треће
групе студената у оквиру пројекта Клиничко
образовање за студенте права који је подржан
од стране Националног центра за државне
судове – уред у БиХ можете погледати у на
интернет страници Факултета.

Опширније…

Управа Правног факултета уприличила је пријем
такмичарског тима на Vis Moot такмичењу из
међународне трговинске арбитраже

У понедјељак 31.5. управа Правног
факултета
уприличила
је
пријем
такмичарског тима, који су чиниле
студентице Милица Лопандић и Лана
Самарџија, на Vis Moot такмичењу из
међународне
трговинске
арбитраже,
поводом
освојеног
200.
мјеста
у
конкуренцији од скоро 400 тимова из
цијелог свијета.
Опширније…

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „АНАЛИЗА РАДА
УСТАВНОГ СУДА БиХ“
Дана, 1. јуна 2021. године на Правном
факултету одржана је Конференција
„Анализа рада Уставног суда БиХ“ у
организацији Студентског савеза Правног
факултета а под покровитељством
Кабинета предсједнице Републике Српске,
уз стручну и техничку помоћ Правног
факултета Универзитета у Бањој Луци.
На Конференцији своја предавања о раду
Уставног суда БиХ одржали су: проф. др
Синиша Каран, доц. др Бојан Влашки, доц.
др Милан Пилиповић и МА Марко
Шукало.
Опширније…

Поетскo по подне на Правном факултету

У сриједу, 26. маја, у поподневним
часовима, у атријуму Правног факултета
одржано је поетско по подне у организацији
професорке Дијане Зрнић.

Опширније…

Студенти Правног факултета учесници
симпозијума „Стотину година од смрти краља
Петра I Карађорђевића“

У организацији Филозофског факултета Универзитета у
Бањој Луци, на овом факултету је 20. и 21. маја 2021.
године организован међународни симпозијум „Стотину
година од смрти краља Петра I Карађорђевића“.
На симпозијуму су учествовали и представници Правног
факултета Филип Новаковић, студент треће године са
радом на тему „Нормативна дјелатност Привременог
народног представништва“ и Лука Станар, студент прве
године са темом „Политичке идеје краља Петра I
Карађорђевића“.

Опширније…

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА СТУДЕНТСКОГ
ЧАСОПИСА IUSTITIA
На Правном факултету, 20. маја 2021.
године у сали 69 одржана је промоција
студентског часописа Iustitia за
академско особље и студенте.
Промоцију је водило уредништво
часописа, предвођено главним уредником
Борисом Ђукићем уз подршку уреднице
за културу Тамаре Алексић и замјеника
главног уредника Алексеја Инџића.
Опширније…

Асистентице Оливера Шево и Милица Ристић
добитнице награда „Милорад Ботић“ и „Алан
Вотсон“
Декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци,
проф. др Жељко Мирјанић, је уприличио пријем за
вишег асистента Оливеру Шево, ма и асистента Милицу
Ристић поводом добијених награда.
Оливера Шево, ма виша асистент на Катедри за
кривично право добила је награду Гласника Адвокатске
коморе Војводине „Милорад Ботић“ за најбољи научни
рад проистекао из истраживања обављеног на
докторским студијама. Милица Ристић, асистент на
Катедри за римско право и историју права и државе
добила је награду Фондације „Алан Вотсон“ за најбољи
научни рад на конкурсу Фондације, на тему „Брачно
право и правни транспланти“.
Опширније…

Декан Правног факултета проф. др Жељко
Мирјанић посјетио Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу

Декан Правног факултета проф. др Жељко
Мирјанић посјетио је Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу и том приликом
разговарао са деканом проф. др Драганом
Вујисићем.
Тема разговора била је актуелна и будућа
сарадња, а размотрени су и пројекти на којима
ће два факултета заједнички радити.

Опширније…

Чланови ДК "Алкибијад" учествовали на
дебатном такмичењу које организује ВСТС БиХ

Чланови ДК „Алкибијад“ су учествовали на
дебатном такмичењу које организује ВСТС
БиХ (Високи судски и тужилачки савјет) у
оквиру пројекта „Изградња ефикасног
правосуђа у служби грађана“.
Теза полуфиналне дебате била је: „Да ли је
дигитализација унаприједила рад правосуђа
у БиХ?“
Опширније…

СТУДЕНТИ УЧЕСТВОВАЛИ НА
МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ
“IUSTORIA”

У организацији Правног факултета
Универзитета у Београду, у периоду од
25 – 27. марта одржана је Друга
студентска конференција из правне
историје – Iustoria 2021, на тему “Право
и религија”. С обзиром на околности
изазване пандемијом вируса корона,
конференција је одржана онлајн путем.

Опширније…

