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Историја

Филозофија

Знаш да је критичко преиспитивање 
догађаја из прошлости пресудно за 
њихову улогу у садашњим и будућим 
дешавањима око нас? 

Вјерујеш да би историју у школи требало 
изучавати на потпуно другачији начин? 
Фасцинирају те историјски музеји, архео-
логија или документарци о догађајима из 
прошлости? 

Ако су одговори на претходна питања 
потврдни, упиши студиј историје на 
Филозофском факултету Универзитета у 
Бањој Луци!

С обзиром на повезаност историјске 
науке са многим другим друштвено-ху-
манистичким наукама, студиј историје 
омогућавају веома широко и свестрано 

Филозофија није само потрага за 
знањем већ и за суштинским раз-
умијевањем и мудрошћу. Они који 
студирају филозофију упуштају се у 
пропитивање, одговарање, вредновање 
и мишљење о неким од најосновнијих, 
најзначајнијих и најтежих животних 
питања, попут:

 — Шта значи бити човјек? Каква је при-
рода људског ума?

 — Да ли смо одговорни за властите 
поступке или смо условљени био-
лошким детерминантама, околином 
и одгојем – јесмо ли слободни и шта 
је слобода уопште?

 — Какав живот треба да живимо?
 — Шта је то срећа? Можемо ли се нада-

ти да ћемо је постићи?
 — На који начин можемо ускладити 

своје жудње, потребе и права са жу-
дњама, потребама и правима других?

 — Који облици политичких институција 
су најбољи? 

 — Шта је истина? Да ли је ишта истинито 
и како то можемо знати?

 — Шта је умјетност? Шта је љепота? Да 
ли умјетност мора бити лијепа да би 
била добра?

образовање, које подразумијева учење 
помоћних историјских наука, страних 
језика, археологије, музеологије и других 
сродних области.  

Студиј историје остварује се кроз четири 
године првог циклуса и једну годину 
мастер студија. 

Дипломирани студенти историје, по 
завршетку факултетског образовања, 
каријеру могу градити у сфери школства 
и образовања, али и у многим институ-
цијама науке и културе, те новинарству, 
политици и дипломатији. 

Постани дио генерације модерних исто-
ричара који ће својим знањем мијењати 
будућност на боље!

Филозофија развија интелектуалне спо-
собности битне за цјелокупан живот, а не 
само знања и вјештине неопходне за неку 
посебну струку. Она развија аналитичке, 
критичке и интерпретативне способности 
које су примјењиве на сваки проблем и 
сваки контекст.

Студиј филозофије одвија се кроз први 
циклус од четири године и други циклус 
од једне године.

Завршетком првог циклуса студија, 
студенти су оспособљени за извођење 
наставе у средњим школама из предмета: 
Логика, Филозофија, Етика (3. и 4. година 
средњих школа), Демократија и људска 
права, Култура религија (1. и 2. година 
средњих школа) и предмета Демократија 
и људска права у основним школама. 
Каријера и даље усавршавање студената 
филозофије, наравно, није ограничено 
на професорско звање. Диплома студија 
филозофије нуди врло свестрано знање, 
употребљиво у областима попут полити-
ке, дипломатије и журналистике па све до 
психологије, превођења или креативног 
писања. 

Након завршетка првог циклуса, студен-
ти могу наставити своје школовање на 
мастер студију Филозофског факултета у 
Бањој Луци или на мастер студију једног 
од бројних универзитета у Европи и 
свијету.
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Педагогија

Психологија

Студирајући педагогију, упознаћеш 
себе, дијете које си некада био и педа-
гога који ћеш постати. Студиј педагогије 
је путовање ка дјетињству, одрастању, 
васпитању и образовању, а када једном 
закорачиш у тај свијет остајеш у њему до 
краја и предајеш му се у потпуности.

На студију педагогије бавићеш се питањи-
ма, као што су: 

 — Који су изазови пратили педагогију 
кроз историју и шта нас очекује у 
будућности? 

 — Како педагошки приступити дјеци, 
младима и одраслима? 

 — Како успјешно комуницирати са 
родитељима и наставницима? 

 — Како поучавати дјецу да ефикасно 
уче и како помоћи онима којима то 
иде теже, а како додатно подстаћи 
даровите?

 — Како васпитање и образовање орга-
низовати у свијету преплављеном 
медијима? 

 — Које су специфичности система обра-
зовања различитих држава? 

 — Како квалитетно проводити слобод-
но вријеме?

 — Како истраживати педагошке фено-
мене?

Волио би да разумијеш осјећања и 
поступке других људи, а понекад 
не разумијеш ни своја сопствена 
осјећања и поступке? Питаш се зашто, 
упркос напретку дигиталне технологије, 
фармакологије, медицине и других наука, 
и даље има толико депресивности, само-
убистава, анксиозности, усамљености, 
неприлагођености и опште друштвене 
апатије и неправде? Зашто економско 
благостање многим људима не доноси 
животни смисао, а особа сама себи остаје 
непознаница и понаша се на начине који 
штете и себи и другима?

Ако те ова питања занимају, студиј психо-
логије је за тебе. Студирајући психологију, 
постаћеш особа која критички промишља 
и која је стекла солидан репертоар кван-
титативне и квалитативне методологије 
којим ће моћи разумјети и многе друге 
науке. 

Своју мисију педагога можеш да оства-
риш кроз три циклуса студија: основне  
(4 године), мастер (1 година) и доктор-
ске (3 године); а могућности запослења 
су разноврсне: предшколске установе, 
основне и средње школе, центри за 
социјални рад, центри за едукацију дјеце 
и младих, средњошколски домови и до-
мови за дјецу без родитељског старања, 
савјетовалишта за младе, центри за 
забаву и рекреацију, медијске куће, али и 
приватне компаније.

Вријеме је да се васпитно-образовни 
систем мијења – постани дио тог проце-
са уз студиј педагогије на Филозофском 
факултету!

Наш студијски програм је конципиран на 
основу EuroPsy стандарда који пред-
стављају европски оквир квалификација 
за образовање психолога. Да би постао 
психолог, на нашем студију можеш завр-
шити први, трогодишњи циклус, а затим и 
други, мастер студиј психологије. 

По завршетку другог циклуса студија 
психологије, могућности за запослење 
су изузетно разноврсне, баш као и теме 
којима се током студија бавимо. Наши сту-
денти се најчешће запошљавају у области 
здравства, образовања  или у приватној 
пракси, али и у предузећима (банке, 
приватне и јавне фирме различитих 
профила), медијским кућама, агенцијама, 
полицији и корективним установама, 
центрима за социјални рад, спортским 
организацијама, правним институцијама, 
невладиним организацијама, итд. Такође, 
студирање психологије може бити и прва 
степеница за научну каријеру унутар 
различитих психолошких дисциплина или 
сродних области као што је неурокогни-
тивна наука.

Придружи се једној од најсвестранијих 
наука која је повезана са сваком људском 
дјелатношћу за коју знаш!
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Учитељски
студиј Предшколско

васпитањеСјећаш ли се помоћи учитељице или 
учитеља? Да ли си спреман да најмлађи-
ма дјетињство учиниш љепшим? Желиш 
ли да будеш у сјећању генерацијама које 
долазе? Желиш ли да припадаш будућој 
генерацији учитеља која је спремна да 
поучава ученике знањима и вјештинама 
потребним за деценије које су пред нама? 
Сматраш да дјецу у школама уче бројне 
непотребне податке? Да је начин учења у 
школама превише заснован на штребању 
а премало на разумијевању и критичком 
мишљењу? Знаш да би учење могло да 
буде истовремено и корисно и забавно? 

Ако си креативна и ведра особа, спремна 
да дјецу учи првим важним лекцијама 
у животу, придружи нам се у мисији да 
овакво стање мијењамо! Буди дио нове 
генерације учитеља, упиши студиј раз-
редне наставе на Филозофском факултету 
Универзитета у Бањој Луци!

Дијете у теби је и даље спремно да се 
игра? Ако јесте, ово је студиј и занимање 
за тебе. Бити васпитач дјеце предшкол-
ског узраста значи дивити се свако-
дневном развоју, бити окружен дјецом 
која траже љубав и узвраћају љубављу. 
Васпитач предшколске дјеце је креатив-
на, отворена, ведра особа која осмишља-
ва дјечије активности, која се игра са 
дјецом, прича им приче, учи их животу, 
насмијава их и тјеши. 

Откад је наука показала да је развој мозга 
најинтензивнији, а учење најважније у 
првих пет година живота, предшколско 
васпитање један је од најважнијих позива 
које можеш изабрати.  

Током студирања предшколског васпи-
тања научићеш:

Основне студије разредне наставе трају 
четири године, а мастер студије једну 
годину. Током студија научићеш:

 — Како на креативан начин подучавати 
читање, писање, рачунање?

 — Како завољети умјетности, спорт и 
природу?

 — Како дјеци олакшати учење?
 — Како комуницирати са другом дјецом 

и одраслима, како се сналазити у 
групи и јавно наступати?

 — Како развијати критичко и аналитич-
ко мишљење?

 — Како развијати важне животне 
вриједности и осјећај компетентно-
сти? 

У развијенијим земљама учитељи могу 
постати само најквалитетнији ученици и 
људи. Развијајмо такво друштво. 

Прихвати изазов, придружи нам се на 
учитељском студију Филозофског факул-
тета!

 — Зашто су прве године живота уједно 
и најважније за развој дјетета?

 — Како можеш помоћи маргинализова-
ној дјеци и дјеци са тешкоћама да у 
најранијем узрасту почну да надок-
нађују пропуштено?

 — Како код дјеце пробудити љубав 
за откривање и учење још прије 
поласка у школу?

 — Како их подстаћи да заволе умјет-
ност, спорт, игру и учење? 

 — Како их научити да сарађују и бораве 
у групи?

Студиј предшколског васпитања органи-
зован је у први циклус од три године и 
други циклус, тј. мастер студиј од двије 
године студирања. 

Предшколско васпитање уско је повезано 
са психолошком и педагошком струком, 
а прилике за запослење расту из године 
у годину, заједно са бројем предшкол-
ских установа и садржаја за најмлађе. 
Након овог студија, поред државних 
и приватних предшколских установа, 
можеш радити и у центрима за социјални 
рад, играоницама и клубовима за дјецу, 
специјализованим установама за рад са 
дјецом са потешкоћама у развоју, редак-
цијама часописа и медијским кућама, итд.

Уколико желиш да учествујеш у фасци-
нантном процесу учења и развоја при-
дружи нам се на студију предшколског 
васпитања Филозофског факултета!

Филозофски факултет                                                                                                                           ЗБОГ ХЛАДОВИНЕ 99 ПЛАТАНА  Филозофски факултет                                        НАЈБОЉИ ПРЕДАВАЧИ СА МЕЂУНАРОДНИМ ИСКУСТВОМ  



Филозофски факултет је организациона 
јединица Универзитета у Бањој Луци која је 
почела са радом 1994. године баштинећи тра-
дицију Учитељске школе основане 1925. године, 
Више педагошке школе основане 1950. године и 
Педагошке академије основане 1969. године. 

Филозофски факултет је у првој половини свог 
постојања обухватао велики број одсјека из којих 
су произашла четири нова самостална факултета. 
Сада се на Филозофском факултету изучавају 
друштвене и хуманистичке науке и то кроз шест 
студијских програма: Филозофија, Психологија, 
Педагогија, Историја, Предшколско васпитање и 
Учитељски студиј. На свим програмима настава је 
организована на два циклуса, док на Педагогији 
и Учитељском студију постоји и трећи циклус 
студија (докторске студије). Поред њих, у склопу 
факултета дјелују и Институт за друштвене и 
хуманистичке науке (ИДХН) и Лабораторија за 
експерименталну психологију (ЛЕП). Филозофски 
факултет броји око 100 стално запослених рад-
ника, а број студената, у зависности од школске 
године, обично је око 1.000 и више. 

Факултет је препознатљив по: одржавању на-
учног скупа „Бањалучки новембарски сусрети“, 
који се у континуитету одржава од 2000. године; 
снажној издавачкој дјелатности која подразу-
мијева издавање 15-ак књига годишње те часопи-
са „Радови“ и „Ноема“; размјени и међународној 
сарадњи; бројним ваннаставним активностима 
које обухватају додатно образовање наставног 
особља и студената, промоцијама књига и истра-

Основни подаци о 
Филозофском факултету 

живачких пројеката, округлим столовима и панел 
дискусијама, културно-умјетничким догађајима, 
хуманитарним акцијама, разним студентским 
секцијама. Стратешким планом Филозофског 
факултета дефинисани су основни правци рада и 
развоја ове високошколске образовне институ-
ције.

Визија Филозофског факултета је да то буде 
пријатан и подстицајан амбијент за студирање, са 
стабилним студијским програмима које каракте-
ришу иновативни наставни планови и програми, 
квалитетан и према студентима оријентисан 
наставни кадар, занимљиви ваннаставни садржаји 
те позитиван имиџ у заједници.

У мисији се поред осталог истиче: „Кроз инова-
тиван наставни процес, продуктиван научно-ис-
траживачки рад и додатне ваннаставне активно-
сти развија се критичко мишљење и постигнуће 
студената те стичу примјењива савремена знања, 
академске и васпитне вјештине и умијећа, који 
омогућавају квалитетан рад у пракси и боље 
разумијевање друштвене стварности.“

Основни стратешки правци развоја факулте-
та обухватају: Унапређење наставног процеса; 
Развој научно-истраживачког рада и продук-
тивности, те издавачке дјелатности факултета; 
Подстицање и развој ваннаставних активности 
и студентских секција на факултету; Развој 
промоције и програма у заједници; Унапређење 
материјално-техничких услова за рад; Заговарање 
унапређења друштвених политика повезаних са 
запошљивошћу студената Филозофског факулте-
та; Подстицање интернационализације факултета, 
мобилности студената и запослених; Унапређење 
рада библиотеке; Јачање капацитета студентске 
организације.

Адреса:  Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А,  
 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ
Телефон:  +387 51 322 780
Факс:  +387 51 325 811
Интернет:  ff.unibl.org
Е-пошта:  info@ff.unibl.org
Facebook:  FilozofskifakultetBanjaluka
Instagram:   filozofski_fakultet_banjaluka
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