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Бијељина, дана 12.01.2022. година
Број: 02-06/22
На основу члана 54. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 67/20),
на сједници одржаној 12.01.2022. године, д о н о с и с е:
ОДЛУКА
о усвајању приједлога ревизије стратешких циљева Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина 2020- 2026. година
Члан 1.
Стратегија развоја Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина 2020- 2026. година, број: 02-3188-1/19 од 30.12.2019.
године, допуњује се новим стратешким циљом:
„Циљ 8.
Реализација најмање пет, додатних, различитих академских студијских програма, од којих најмање један
студијски програм из једне додатне области образовања, као и извођење академских студије другог и трећег
циклуса.“
Члан 2.
Усваја се Акциони план за реализацију стратешког циља из претходног члана, а како слиједи:
Р.Б.

ИНДИКАТОР

8.1.

Утврдити дисциплину,
поље и област
образовања нових
студијских програма

8.2.

Именовати комисију које
ће сачинити Елаборат о
оправданости оснивања и
извођења нових
студијских програма

ОПИС ЗАДАТКА
У области оснивања тј. почетне
акредитације нових студијских програма
оправдано је оснивање само студијских
програма који се тренутно не изводе, а за
чијим кадом постоји потреба на тржишту
рада, те студијских програма који су од
посебног интереса за очување идентитета.
Сенат ће формирати комисију која ће
сачинити Елаборат о оправданости
оснивања и извођења нових студијских
програма, и припремити осталу
документацију која је предвиђена
Правилником о поступку утврђивања
испуњености услова за обављање

ОДГОВОРНОСТ

РОК

Сенат

31.03.2022.

Сенат

30.04.2022.

8.3.

Усклађивање Елабората

8.4.

Поднијети захтјев за
извођење нових
студијских програма

дјелатности високог образовања.
За потребе израде Елабората, Универзитет
може ангажовати и спољњег експерта.
Комисија ће ускладити Елаборат са
одлуком о Мрежи високошколских
установа и стратешким документима у
области високог образовања, као и и
потребама тржишта рада.
Поднијети захтјев Министарству за
извођење нових студијских програма,
сходно Правилнику о поступку утврђивања
испуњености услова за обављање
дјелатности високог образовања.

Комисија

31.05.2022.

Сенат

31.07.2022.

Образложење
У складу са чланом 134. Закона о високом образовању (Службени гласник број 67/20) високошколске установе
које су уписане у регистар високошколских установа, према прописима који су били на снази до ступања на снагу
новог Закона о високом образовању, дужне су да се ускладе са чланом 31. Закона о високом образовању, према
коме Универзитет треба да:
1. обједињује образовни и научноистраживачки, стручни, односно умјетнички рад, те пројекте од значаја за
друштвену заједницу као три компоненте јединственог процеса високог образовања,
2. реализује најмање десет различитих академских студијских програма из најмање четири области
образовања, и
3. изводи академске студије сва три циклуса.
Рок за испуњење наведених услова је најкасније двије године од дана доношења Мреже високошколских
установа.
На приједлог Савјета за високо образовање, Влада Републике Српске, на 152. сједници, одржаној 30.12.2021.
године, донијела је Одлуку о Мрежи високошколских установа, која садржи податке о постојећем стању, о
потреби за оснивањем нових високошколских установа и нових студијских програма.
С обзиром на чињеницу да Универзитет „БИЈЕЉИНА“ Бијељина изводи 5 студијских програма из три области
образовања, првог циклуса академских студија, од којих је један интегрисани циклус академских студија,
Универзитет је дужан да најкасније до 30.12.2023. године оствари реализацију још најмање пет, додатних,
различитих академских студијских програма, од којих најмање један студијски програм из једне додатне (четврте)
области образовања, као и извођење академских студије другог и трећег циклуса, како би свој статус ускладио са
одредбом Закона о високом образовању која уређује услове за стицање, односно потврду, статуса универзитета.
Сходно наведеном, Сенат Универзитета сматра да је стратешки циљ из члана 1.ове Одлуке од кључног значаја за
даљи рад Универзитета Бијељина.
Члан 2.
У преосталом дијелу Стратегија развоја Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина 2020- 2026. година, број: 02-31881/19 од 30.12.2019. године, остаје непромјењена.
Члан 3.
У преосталом дијелу Стратегија развоја Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина 2020- 2026. година, број: 02-31881/19 од 30.12.2019. године, остаје непромјењена.
Члан 4.
Одлука је усвојена једногласно и ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Сената
Ректор
_________________________
Проф. др Горица Цвијановић
Доставити:
1. Комисији за обезбјеђење квалитета,
2. а/а.

