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На основу члана 64. став 2. тачка в) Закона о високом образовању Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске‟, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 
31/18, 26/19 и 40/20), члана 33. став 1. тачка 3) Статута Универзитета у Бањој Луци и 
чланова 37. став 4. и 43. Правилника о међународној размјени студената и особља, 
Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци је на 
сједници одржаној 13.7.2020. године, усвојило 
 
 

П Р А В И Л А 
о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка 

рангирања кандидата за размјену одлазећих студената и особља 
у оквиру програма Еразмус+ КА107 

 
 

Предмет регулисања 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилима ближе се уређују питања поступка рангирања кандидата за одлазну 
размјену из реда студената, академског и административног особља Филозофског 
факултета Универзитета у Бањој Луци у случајевима када је Филозофски факултет 
директни партнер Еразмус+ КА107 уговора.  

 

Комисија за спровођење поступка избора кандидата за одлазну размјену 
 

Члан 2. 
 

(1) Одлуку о рангирању кандидата доноси Комисија за спровођење поступка избора 
кандидата за одлазну размјену (у даљем тексту “Комисија”). Засебна Комисија се 
сазива за сваки појединачни позив за размјену, односно отворени конкурс за размјену.	

 
Члан 3. 

 
(1) Комисија се састоји од најмање 3 члана из реда наставника са Филозофског 
факултета.  
 
(2) По правилу, у случају када се ради о размјени студената или наставног особља, 
комисију чине 1) продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу 
(предсједавајући), 2) академски координатор за међународну размјену студената и 
особља за научно поље у којем се обавља размјена, 3) руководилац студијског 
програма из научног поља у којем се обавља размјена.  
 

(3) У случајевима када се позивом предвиђа могућност да се размјена обави унутар 
више научних поља које се изучавају на Факултету (филозофија, историја, педагошке 
науке, психологија) састав Комисије се проширује додатним члановима из става 2 тако 
да сва релевантна научна поља буду подједнако заступљена.  
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(4) У случају конфликта интереса (када се предвиђени члан Комисије пријави за 
размјену) или преклапања улога у Комисији (истовременог обављања више од једне 
функције) декан именује замјенске чланове Комисије.  
 
(5) У случају када је конкурс отворен и за административно особље декан одређује 
састав Комисије. 
 
Рад Комисије 
 

Члан 4. 
 
(1) Комисија се састаје и врши рангирање кандидата у року од седам радних дана од 
дана завршетка конкурса.  
 

Члан 5. 
 
(2) Предсједавајући Комисије сазива и припрема материјале за састанак који се води 
уживо или онлајн. 
 

Члан 6. 
 

(3) Резултати рангирања се објављују на интернет страници Факултета и електронском 
поштом се достављају свим кандидатима.  
 

Критеријуми за рангирање кандидата за размјену студената 
 

Члан 7. 
	

(1) Рангирање кандидата за студентску размјену врши се према сљедећим 
критеријумима: 

- Просјек свих оцјена остварених током студирања на Факултету до тренутка 
аплицирања (од 6 до 10 бодова), 

- Мотивационо писмо (до 3 бода), 
- Биографија кандидата (до 3 бода) (докази о нивоу знања страног језика који се 
користи на размјени; искуства у раду у заједници и студентски ангажман; 
релевантна знања и вјештине) 

- Докази о инвалидитету и социјалној угрожености (по 1 бод). 
 
(2) Приликом избора кандидата за студентску размјену, у складу са правилима 
Еразмус+ програма, предност имају студенти који до тада нису учествовали у 
размјени у оквиру Еразмус+ програма.	

 
(3) Уколико примјеном наведених критеријума није могуће извршити јасно 
рангирање кандидата, Комисија има право да обави интервју са кандидатима који 
имају једнак број бодова на основу којег може да адекватно рангира кандидате. 	
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Критеријуми за рангирање кандидата за размјену академског и 
административног особља  
	

Члан 8. 

(1) Рангирање кандидата за размјену академског и/или административног особља у 
сврху извођења наставе, обуке и/или истраживања врши се према сљедећим 
критеријумима:	

- Радни стаж на Универзитету у Бањој Луци (0,2 бодова по навршеној години    
радног стажа), 

- Оцјена квалитета Уговора о размјени (енгл. Mobility Agreement) (до 3 бода). 
 
(2) Приликом рангирања кандидата за размјену академског особља у сврху извођења 
наставе и/или истраживања у складу са правилима Еразмус+ програма, предност има 
особље које није дотад учествовало у програму размјене Еразмус+.	
 
(3) Уколико примјеном наведених критеријума није могуће извршити јасно 
рангирање кандидата, Комисија има право да обави интервју са кандидатима који 
имају једнак број бодова на основу којег може да адекватно рангира кандидате. 	
 
 
Завршне одредбе 

Члан 9. 
 
(1) Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана усвајања Правила на сједници 
Наставно-научног вијећа Факултета.	
 
(2) Правила се примјењују на све поступке избора кандидата за одлазну размјену у 
оквиру Еразмус+ програма кредитне размјене када је Филозофски факултет директни 
партнер Еразмус+ КА107 уговора, а на основу конкурса расписаних након дана 
ступања на снагу ових Правила.	
 

 
 

 
 
 


