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На основу Закона о високом образовању (Сл.гл.Републике Српске бр. 73/10, 104/11 84/12) а сходно
Дозволи за рад Универзитета Бијељина бр.07.023/602-399-8/10 од 05.10.2013.године и Одлука Сената бр. 02748/13 од 12.06.2013.године, Ректор Универзитета Бијељина р а с п и с у ј е
КОНКУРС
за упис студената у прву годину студија
у другом уписном року
I - Универзитет Бијељина врши упис у прву годину студија, на следеће студијске програме:
1.
2.
3.
4.
5.

Интегрисане академске студије фармације – у трајању од..... 5 година,
Сестринство,............................................................................... 3 године,
Основне академске студије психологије, ................................ 4 године,
Пољопривредна производња,.................................................... 4 године,
Агроекономија, ......................................................................... 4 године ,

II - ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА - од 19. августа до 20 септембра 2013. године, на шалтеру Студентске
службе од 08:00 до 18:00 сати.
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или овјерне фотокопије, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

копија личне карте,
родни лист (не старији од 6 мјесеци),
диплома средње школе
свједочанства из средње школе за све раздреде,
љекарско увјерење уз увјерење психолога,
двије слике – за индекс,
извод из матичне књиге вјеначаних (ако је лице у браку),
увјерење о држављанству

II - ПРИЈЕМНИ ИСПИТ – полаже се 21.септембра 2013.године, са почетком у 10:00 сати,
Кандидат који конкурише за упис у прву годину – први циклус, полаже пријемни испит из предмета:
1. Интегрисане академске студије фармације – Хемија и Биологија, по програму за гимн./средње школе.
2. Сестринство – Биологија, по програму из средње школе
3. Психологија – Тест опште информисаности,
4. Пољопривредна производња, Агроекономија – Биологија, по програму из пољопривредне средње
школе.
Кандидат је обавезан да на полагање пријемног испита понесе са собом личну карту или пасош.
III- ОБЈАВЉИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ –
22. септембра 2013.године
у 10:00 сати
IV - УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА – 24. до 30. септембра 2013.године, од 08:00 до 16:00 сати
Све потребне информације поводом подношења пријава, пријемног испита и уписа студената
кандидати могу добити на телефоне +387 55/350-150; 351-101; 351-222

