
Правни факултет одликује дуга традиција успјешног образовања правника, ма-
гистара и доктора правних наука. Факултет је ове године обиљежио 48. годишњицу 
дјеловања у оквиру Универзитета у Бањој Луци.

Наставу на Правном факултету изводи око 40 наставника и сарадника, а наро-
чита пажња се поклања континуираном подмлађивању научно-наставног кадра.

Студија на Факултету завршиле су бројне судије, тужиоци, адвокати, нотари, ру-
ководиоци у јавној управи и привредним друштвима, универзитетски професори, 
министри и посланици.

Путем налога е-student, студенти могу пратити електронску огласну таблу и елек-
тронски пријављивати испите, те извршавати друге административне обавезе. У 
холу Факултета се налази студентски клуб, а на другом спрату студентски инфор-
матички центар.

У оквиру Правног факултета дјелује Центар за реторику и говорништво Institutio 
Oratoria, Дебатни клуб Правног факултета „Алкабијад“, и књижевно-правни клуб.

Информације о конкурсу за упис, припремној настави и терминима пријемног 
испита биће објављене на интернет страницама Универзитета и Факултета.
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Правне студије се изводе у три ци-
клуса. Наставни план и програм је при-
лагођен захтјевима Болоњског процеса и 
савременим трендовима у области прав-
ног образовања. Основне студије трају 4 
године (240 ECTS бодова) и по њиховом 
завршетку се стиче академско звање ди-
пломирани правник. На студијама дру-
гог циклуса (60 ECTS бодова) се стиче 
академско звање мастер права (из одго-
варајуће уже правне области са девет мо-
дула). На студијама трећег циклуса (180 
ECTS бодова) се стиче звање доктора 
правних наука. Тиме је Болоњски систем 
извођења наставе заокружен.

На Факултету се изводе следећи об-
лици наставе: предавања, вјежбе, семи-
нари, организују правне клинике и изво-
ди практична настава која укључује си-
мулације судских поступака, у чијој реа-
лизацији учествују истакнуте судије, ад-

вокати и други правни стручњаци. Осим 
практичне наставе на Факултету, постоји 
сарадња са правосудним органима и јав-
ним институцијама, банкама, адвокат-
ским канцеларијама, у којима студенти 
обављају праксу.

Након завршетка I циклуса студија 
дипломирани правници могу да се запо-
сле у: правосуђу, јавној управи, привре-
ди, друштвеним дјелатностима, невлади-
ном сектору као и да обављају самостал-
не професионалне дјелатности као адво-
кати, нотари, консултанти и сл.

Факултет је закључио уговоре о науч-
но-наставној сарадњи са јавним правним 
факултетима у региону.

Факултет је члан више међународних 
асоцијација које окупљају правне факул-
тете (нпр. Европског удружења правних 
факултета – ELFA).

Факултет посједује највећи амфитеа-
тар на Универзитету, 5 мултимедијалних 
сала за одржавање наставе и конферен-
цијску салу која се користи за одбране 
магистарских и докторских радова као 
и за одржавање маеђународних научних 
конференција.

Студенти овог факултета освајали 
су значајне награде на такмичењима у 
бесједништву (издвајамо: побједници 
такмичења “Lux Verbi” u Сремској Ми-
тровици ), и на такмичењима у симуло-
ваном суђењу. Издвајамо сљедеће успје-
хе: награда за набољи поднесак на так-
мичењу у симулованом суђењу пред Ев-
ропским судом за људска права, Страз-
бур; у Босни и Херцеговини су двостру-
ки прваци Државног такмичења у симу-
лираном суђењу из области кривичног 
права - 2017. и 2018. године, побједници 
на Регионалном moot court такмичењу 
у симулираном суђењу из области људ-
ских права „Футура“, одржаног у Вршцу; 
на Pre-moot court такмичењу из области 
Европске конвенције одржаног у Нишу 
су освојили друго мјесто; освојено треће 

мјесто на XIV Регионалном Moot Court 
такмичењу 2020. године

Студенти су учествовали у бројним 
студијским посјетама од којих издвајамо 
посјете Хамбургу (Bucerius Law School), 
Алпбаху у Аустрији (Љетња школа ев-
ропских интеграција), Београду и под-
горици, те различите посјете институ-
цијама у Републици Српској и региону.

Студенти организују и ваннаставне 
активности (семинаре, спортска такми-
чења, правнијаде, бруцошијаде...)

Факултет одржава редовну сарадњу 
и са бившим студентима путем Алум-
ни клуба.


