УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Организациона
јединица

Електротехнички
факултет Источно
Сарајево

Педагошки факултет
Бијељина

Академија ликовних
умјетности Требиње

Економски факултет
Пале

Економски факултет
Брчко

Машински факултет
Источно Сарајево

Адреса и телефон

71123 Вука Караџића
30,
Источно Ново Сарајево,
Тел. и факс: 057/342–788

76300 Бијељина,
Семберских ратара бб,
Тел.: 055/415-400

89101 Требиње,
Степе Степановића бб
Тел: 059/ 270-310
Тел./факс: 059/240–021

71420 Пале,
Источно Сарајево,
Алексе Шантића 3,
Тел.: 057/ 226-651, 226187,
224–945,
факс: 057/226-188
76100 Брчко
Студентска бр. 11,
Тел.: 049/234-920 и 049/234-

Студијски програм, излазни профил и врста пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности
Звање које се стиче завршетком студијског
Студијски програм
Врста испита
Напомена
програма
Дипломирани инжењер електротехникеАутоматика и електроника
240 ECTS Аутоматика и електроника
Дипломирани инжењер електротехнике- Електроенергетика
Математика
240 ECTS Електроенергетика
Дипломирани инжењер електротехникеРачунарство и информатика
240 ECTS Рачунарство и информатика
Дипломирани професор разредне наставе Провјера говорних, физичких и
Разредна настава
240 ECTS
музичких способности
Дипломирани васпитач предшколске дјеце - (елиминаторно), српски језик и
књижевност, тест из опште
Предшколско образовање
240 ECTS
културе и информисаности.
Техничко образовање и
Дипломирани професор техничког
Тест из математике и физике
информатика
образовања и информатике - 180 ECTS
Пријемни испит
траје 2 дана
Дипломирани ликовни умјетник - 240 ECTS
Понијети папир
Сликар
Тест опште информисаности,
за цртање
Дипломирани ликовни умјетник - 240 ECTS
цртање портрета по моделу,
формата не
Вајар
Ликовна умјетност
студија великог акта, сликање и
мањег од А3,
Дипломирани ликовни умјетник -240 ECTS
слободна
композиција
и
уљане боје,
Графичар
интервју са кандидатом
угљен за цртање,
Дипломирани графички дизајнер - 240ECTS
селотејп, гумица,
оловку, темпере,
акрил, пастел
Дипломирани економиста – 240 ECTS
Тест oпштег знања из економије
Економија

Туризам и хотелијерство

Дипломирани економиста за туризам и
хотелијерство – 240 ECTS

Економија

Дипломирани економиста – 240 ECTS

Машинство
(Смјерови: Производно
машинство, Енергетско
процесно машинство и
Машинске конструкције и
развој производа)

Диплпмирани инжењер машинства - 240
ECTS- Производно машинство
Дипломирани инжењер машинства - 240
ECTS- Енергетско процесно машинство
Дипломирани инжењер машинства - 240
ECTS– Машинске конструкције и развој
производа

Медицина

Доктор медицине-360 ECTS

921

71123 Источно Ново
Сарајево,
Вука Караџића 30,
Тел.: 057/ 340–847

Тест oпштег знања из економије

Математика, Социологија,
Информатика и Економика
предузећа

Математика

Тест из биологије и хемије
Специјална едукација и
рехабилитација

7.

Медицинскифакултет
Фоча

73300 Фоча,
Студентска 5,
Тел.: 058/216-200, 210–
420,
210-007, 220-470

Здравствена њега

Дипломирани логопед -240 ECTS –
Логопедија и сурдоаудиологија
Дипломирани специјални едукатор и
рехабилитатор- 240 ECTS-Развојни
поремећаји
По завршетку друге године студија студент
се опредјељује за један од два модула
Дипломирани медицинар
здравствене његе - 240 ECTS
Дипломирани анестетичар- 240
ECTS
Дипломирани медицинско
лабораторијски технолог- 240 ECTS
Дипломирана стоматолошка
сестра- 240 ECTS

Кандидат бира
два предмета за
полагање

Тест из биологије, психологије и
социологије

Тест из биологије и здравствене
његе

Кандидати су
дужни приложити
љекарско увјерење
студентске
поликлинике
Медицинског
факултета у Фочи.
Право уписа на
студијске програме
имају кандидати
који на пријемном
испиту остваре
најмање по 50 %
тачних одговора из
сваког теста
појединачно (важи
за све студијске
програме ) и чија је
просјечна оцјена из
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Стоматологија

Доктор стоматологије - 360 ECTS

Тест из хемије и биологије

Медицина на енглеском
језику

Доктор медицине - 360 ECTS

Тест из хемије и биологије

71123 Источно Ново
Сарајево, Вука Караџића
30,
Тел.: 057/ 342-701, 340–
401
Пољопривреда

8.

Пољопривредни
факултет Источно
Сарајево

76300 Бијељина,
Семберских ратара бб,
Тел.:055/250-122
75440
Власеница,Светосавска
бр.87,
Тел.:056/736-408
89101 Требиње,
Степе Степановића бб.
Tel: 065/795-120

9.

Правни факлтет Пале

Шумарство (Власеница)

Агромедитеранска
производња (Требиње)

Хемијско инжењерство и
технологија
(Смјерови: Прехрамбена
технологија, Хемијско
75400 Зворник, Каракај
процесно инжењерство и
Технолошки факултет
34a.
Зворник
Тел.: 056/260–190, 261-072 технологија, Инжењерство
заштите животне средине и
Заштита на раду и заштита
од пожара)

12.

Факултет пословне
економије Бијељина

Музичка академија
Источно Сарајево

Дипломирани инжењер шумарства - 240
ECTS
Дипломирани инжењер пољопривреде - 240
ECTS-Агромедитеранска производња

Дипломирани правник - 240 ECTS

Биологија

11.

Хемија и Биологија

71420 Пале, Источно
Сарајево, Алексе Шантића
3,
Тел.: 057/226-609, 227–138 Право
76300 Бијељина
Семберских ратара бб,
Тел.: 055/211-390

10.

Дипломирани инжењер пољопривреде - 240
ECTS

76300 Бијељина,
Семберских ратара бб,
Тел.: 055/415-200

71123 Источно Ново
Сарајево, Вука Караџића
30,
Тел.: 057/ 342-125

Диплопмирани инжењер технологије - 240
ECTS - Прехрамбена технологија;
Диплопмирани инжењер технологије - 240
ECTS - Хемијско процесно инжењерство и
технологија;
Диплопмирани инжењер технологије - 240
ECTS - Инжењерство заштите животне
средине;
Диплопмирани инжењер технологије - 240
ECTS - Заштита на раду и заштита од пожара.
Дипломирани професор биологије – 240
ECTS

Хемија и Биологија

Хемија и Биологија

Српски језик – писмена обрада
задате теме

претходног
образовања 3,00 и
више (важи за
студијске програме
Медицина и
Стоматологија.

Предаја
докумената и
пријемни испит у
Источном Новом
Сарајеву
Предаја
докумената и
пријемни испит у
Бијељини
Предаја
докумената и
пријемни испит у
Власеници
Предаја
докумената и
пријемни испит у
Требињу
Предаја
докумената и
пријемни испит у
Палама
Предаја
докумената и
пријемни испит у
Бијељини

Математика или Хемија или
Физика
(по избору кандидата)

Биологија и Хемија

Пословна економија(смјерови:
1. Финансије,
банкарство и
осигурање;
2. Спољна трговина,
порези и царине;
3. Пословна
информатика.)

Дипломирани економиста – 240 ECTS

Принципи економије,
Математика, Социологија,
Економика предузећа,
Статистика, Информатика

Вокално - инструментални

дипломирани музички умјетник –– 240 ECTS
Соло-пјевач,
дипломирани музички умјетник –– 240 ECTS
Пијаниста,
дипломирани музички умјетник –– 240 ECTS
Акордеониста,
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS
Виолиниста,
дипломирани музички умјетник –– 240 ECTS
Виолиста,
дипломирани музички умјетник –– 240 ECTS
Виолончелиста,
дипломирани музички умјетник –– 240 ECTS
Флаутиста,
дипломирани музички умјетник –– 240 ECTS
Гитариста

Солфеђо (писмени и усмени) и
Главни предмет

Квалификациони
испит се полаже
из два од шест
наведених
предмета
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Музико -педагошко -теоријски

13.

Факултет за
производњу и
менаџмент Требиње

89101 Требиње,
Степе Степановића бб,
Тел.: 059/240-654, 490654

Индустријски менаџмент
Индустријско инжењерство за
енергетику

дипломирани композитор – 240 ECTS
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS,
Музички педагог
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS
Црквени музичар (педагог, појац и диригент
црквеног хора)
Дипломирани инжењер индустријског
инжењерства и менаџмента - 240 ECTS
Дипломирани инжењер индустријског
инжењерства за енергетику - 240 ECTS
Дипломирани професор физичког
васпитања -240 ECTS

Факултет физичког
васпитања и спорта Пале

71420 Пале, Стамбулчић
бб.,
Тел.: 057/223-861

Спорт

15.

16.

Саобраћајни факултет
Добој

Филозофски факултет
Пале

74000 Добој, Војводе
Мишића 52,
Тел. 053/ 205-900,

71420 Пале,
Алексе Шантића 3
Тел.: 057/227-410
Факс: 057/ 223-479

Саобраћај
(Смјерови: Друмски и
градски саобраћај,
Жељезнички саобраћај,
Логистика,
Телекомуникације и
поштански саобраћај,
Информатика у саобраћају,
Моторна возила)

Историја и археологија

Филозофија

Математика
Математика

Провјера физичких способности
и склоности по правилнику о
упису студената у прву годину
студија.
За упис на прву годину студија
потребно је да кандидат
посједује
ЗДРАВСТВЕНИ
И
ТЈЕЛЕСНИ СТАТУС који ће
омогућити несметано похађање
практичне
наставе
и
припремање
(полагање)
практичних (кретно-спортских)
садржаја испита.

Физичко васпитање

14.

Смјер за ОМП : Солфеђо
(писмени и усмени) , Хармонија
са хармонском анализом,
Клавирски практикум,
Смјер за црквену музику и
појање: Солфеђо – усмени,
Клавирски практикум

Дипломирани тренер (дипл. тренер
кошарке, дипломирани тренер одбојке,
дипломирани тренер рукомета,
дипломирани тренер фудбала,
дипломирани тренер каратеа, дипломирани
тренер џуда, дипломирани тренер алпског
скијања, дипломирани тренер нордијског
скијања и дипломирани тренер спортске
рекреације , дипломирани тренер атлетике)
-180 ECTS
дипломирани инжењер саобраћаја - 240
ECTS - Друмски и градски саобраћај,
дипломирани инжењер саобраћаја - 240
ECTS - Жељезнички саобраћај,
дипломирани инжењер саобраћаја - 240
ECTS - Телекомуникације и поштански
саобраћај,
дипломирани инжењер саобраћаја - 240
ECTS - Логистика,
дипломирани инжењер саобраћаја - 240
ECTS - Информатика у саобраћају,
дипломирани инжењер саобраћаја - 240
ECTS - Моторна возила.
Дипломирани историчар и археолог – 240
ECTS

Дипломирани професор филозофије – 240
ECTS

Здравствена
способност
исказује
се
УВЈЕРЕЊЕМ
О
ЉЕКАРСКОМ
ПРЕГЛЕДУ
за
упис на Факултет
физичког
васпитања
и
спорта који се
добије у Дому
здравља.
Кандидати код
којих се утврди
контраидикација
за студирање на
Факултету
не
могу приступити
полагању
пријемног
испита.
Ограничавајуће
контраидикације
су:
Тјелесни
недостаци
(деформитети
појединих
дијелова тијела
и равна стопала
);
Оштећења
чулног апарата
(видног,
слушног, апарата
за равнотежу);
Болести,
насљедне
болести
и
урођене мане;
Психонеурозе и
Говорне мане

Математика

Усмени испит из историје
(елиминаторан) Уџбеници из
историје од 1-4. разреда
гимназије.
Тест опште културе
(елиминаторан) и усмени испит
из филозофије
Литература:
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Дипломирани социолог – 240 ECTS
Дипломирани социолог – 240 ECTS
Социјални рад
Социологија
(смјерови
Социологија и социјални рад)

Новинарство
јавношћу

и

односи

с

Дипломирани новинар и комуниколог за
односе с јавношћу – 240 ECTS
Дипломирани педагог – 240 ECTS

Педагогија

Дипломирани професор српског језика и
књижевности – 240 ECTS
Српски језик и књижевност

Дипломирани професор енглеског језика и
књижевности – 240 ECTS

Енглески језик и књижевност

Дипломирани професор њемачког језика и
књижевности – 240 ECTS
Њемачки језик и књижевност

Руски језик и књижевност и
међународни политички
односи

Математика и физика

Математика и рачунарство

Професор руског језика и књижевности и
политиколог за међународне односе-240
ECTS

Дипломирани професор математике и
физике – 240 ECTS
Дипломирани професор математике и
рачунарства – 240 ECTS
Дипломирани психолог – 240 ECTS

Психологија

Дипломирани професор кинеског и
енглеског језика и књижевности – 240 ECTS

Кинески и енглески језик и
књижевности

(В. Кораћ, Б. Павловић, Историја
филозофије, Завод за уџбенике и
наставна средства, Бгд, 1999; Г.
Петровић, Логика, Завод за
уџбенике и наставна средства,
2007).
Тест опште информисаности
(елиминаторан) и усмени испит
из социологије
(М. Митровић, С. Петровић
Социологија, Завод за уџбенике
Београд или Брацо Ковачевић,
Социологија, Завод за уџбенике
Источно Сарајево)
Писмени испит из српског језика
и тест опште информисаности
(елиминаторан)
Писмени испит из српског језика
и тест знања из педагогије
(елиминаторан) Ј. Ђорђевић - Н.
Трнавац,
Педагогија – до
дидактике.
Тест
из
српског
језика
(елиминаторан) Ж. Станојчић –
Љ. Поповић, Граматика српског
језика за 1, 2, 3. и 4. разред
средње школе и тест из
књижевности читанке 1 – 4.
разреда средње школе.
Тест из српског језика и
књижевности Ж. Станојчић – Љ.
Поповић, Граматика српског
језика за 1, 2, 3. и 4. разред
средње школе, читанке 1 – 4.
разреда средње школе и тест
знања из енглеског језика
(елиминаторан) Уџбеник за 4.
разред гимназије: Herbert Puchta
and Jeff Stranks, English in Mind,
student's book (Intermediate level),
Cambridge University press, 2005
Тест из српског језика и
књижевности (елиминаторан) Ж.
Станојчић – Љ. Поповић,
Граматика српског језика за 1, 2,
3. и 4. разред средње школе,
тест из књижевности, читанке 1 –
4. разреда средње школе и тест
знања из њемачког језика
Тест
из
српског
језика
(елиминаторан); Ж. Станојчић –
Љ. Поповић, Граматика српског
језика за 1, 2, 3. и 4. разред
средње школе и тест из
књижевности; читанке 1 – 4.
разреда средње школе.
Писмени из математике Збирка
задатака за пријемни испит –
скриптарница Факултета
Писмени из математике Збирка
задатака за пријемни испит –
скриптарница Факултета
Тест знања (елиминаторан), тест
менталних способности и тест
опште културе и интервју.
Уџбеник за други разред
гимназије - Н. Рот и С. Радоњић,
Тест из српског језика и
књижевности, Ж. Станојчић – Љ.
Поповић, Граматика српског
језика за 1, 2, 3. и 4. разред
средње школе, читанке 1 – 4.
разреда средње школе тест
знања из енглеског језика
(елиминаторан) и тест опште
информисаности Уџбеник за 4.
разред гимназије: Herbert Puchta
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Општа књижевност и
библотекарство

Општа књижевност и
театрологија

Дипломирани компаративиста и
библиотекар -240 ECTS

Дипломирани компаративиста и теaтролог240 ECTS

Дипломирани географ – 240 ECTS
Дипломирани географ– 240 ECTS аналитичар животне средине
Географија ( смјерови
Географија и Геопросторне
основе животне средине)

- дипломирани политиколог-240 ECTS
Политикологија и
међународни односи

Православни
богословски факултет
17.

"СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ
ОСТРОШКИ“ Фоча

Православна теологија
9. мај бр 6, 73300 Фоча,
Тел. +387(0)58/220-060,
220-480

Богословско пастирски

and Jeff Stranks, English in Mind,
student's book (Intermediate
level), Cambridge University press,
2005.
Тест
из
књижевности
(елиминаторан) и интервју
Литература:
Читанка I-IV разреда средње
школе
Тест
из
књижевности
(елиминаторан) и интервју
Литература:
Читанка I-IV разреда средње
школе
Писмени испит из српског језика
и тест знања из географије
(елиминаторни)
Уџбеник
географије
за
1.
разред
гимназије др М. Пецељ - др Ч.
Црногорац , Уџбеник географије
за 2. разред гимназије др Ђ.
Марић и др М. Грчић и Уџбеник
географије
за
3.
разред
гимназије др Гњато - др Грчић и
др Марић - др Ракита.
тест опште информисаности
(елиминаторан) (20 бодова) и
усмени испит из историје
(уџбеници историје за 3. И 4.
разред гимназије (30 бодова).

Дипломирани теолог-240 ECTS
Богословско историјски и тест
опште културе
Дипломирани теолог - 240 ECTS

Предаја
докумената и
пријемни
испит на
Богословском
факултету у
Фочи

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
Р.б

Факултет/академија

Студијски програм
Аутоматика и електроника
Електроенергетика

1.

Електротехнички факултет
Источно Сарајево

Рачунарска техника и информатика
Обновљиви извори енергије и паметне
електроенергетске мреже

Звање које се стиче завршетком
студијског програма
Мастер електротехнике – 300 ECTS –
Аутоматика и електроника
Мастер електротехнике – 300 ECTS –
Електроенергетика
Мастер електротехнике – 300 ECTS –
Рачунарска техника и информатика
Мастер електротехнике – 300 ECTS –
Обновљиви извори енергије и
паметне електроенергетске мреже

Маркетинг и менаџмент

Мастер економије - 300 ECTS
2.

Економски факултет Брчко
Финансијски и банкарски менаџмента

3.

Економски факултет Пале

Финансије

мастер економије - 300 ECTS Финансије

Пословно управљање

мастер економије - 300 ECTS Пословно управљање

Макроекономија, реформе и бизнис

мастер економије - 300 ECTS Макроекономија, реформе и бизнис

Врста испита

Напомена

Нема пријемног испита

Маркетинг и Стратегијски
менаџмент (Студијски
Програм Маркетинг и
менаџмент)
и Пословне финансије и
Стратегијски менаџмент
(Студијски програм
Финансијски и банкарски
менаџмент).

Кандидати који су завршили
академске студије првог
циклуса на другим
факултетима (изузев
Економски факултет у
Палама и Факултет пословне
економије
Бијељина) из сродног научног
поља и стекли 240 ЕСТS бодова
полажу пријемни испит из
наведених предмета

пријемни испит – тест
знања из економије по
литератури са првог
циклуса студија
пријемни испит – тест
знања из економије по
литератури са првог
циклуса студија
пријемни испит – тест
знања из економије по
литератури са првог
циклуса студија

5

Квантитативна економија

мастер економије - 300 ECTS Квантитативна економија

Економски развој

мастер економије - 300 ECTS Економски развој БиХ

Туризам и хотелијерство

4.

Машински факултет И.
Ново Сарајево

Машинство са три смјера:
Производно машинство
Инжењерски дизајн и примијењена
механика
Термоенергетика и процесно машинство

-

Сједи
ште
Пале
5.

Правни факултет Пале

Право

Одјељ
ење
Бијељ
ина

Јавно право
Грађанско право
Кривично право
Јавно право
Грађанско право

6.

Пољопривредни факултет
Источно Сарајево

Агроекономика и рурални
развој
Екологија и заштита шума

Шумарство

Мастер машинства– 300 ECTS –
Производно машинство
Мастер машинства– 300 ECTS –
Инжењерски дизајн и примијењена
механика
Мастер машинства– 300 ECTS –
Термоенергетика и процесно
машинство
Мастер права-300 ECTS – Јавно
право
Мастер права-300 ECTS – Грађанско
право
Мастер права-300 ECTS – Кривично
право

Кривично право
Биљна производња
Анимална производња

Пољопривреда

мастер економије - 300 ECTS –
Туризам и хотелијерство

Оснивање и газдовање
шумама
Заштићена шумска подручја
и споредни шумски
производи

Mастер пољопривреде – 300 ECTS –
Биљна производња
Mастер пољопривреде – 300 ECTS –
Анимална производња
Mастер пољопривреде – 300 ECTS –
Агроекономика и рурални развој
Mастер шумарства - 300 ECTS Екологија и заштита шума
Mастер шумарства - 300 ECTS Оснивање и газдовање шумама
Mастер шумарства - 300 ECTS –
Заштићена шумска подручја и
споредни шумски производи

пријемни испит – тест
знања из економије по
литератури са првог
циклуса студија
пријемни испит – тест
знања из економије по
литератури са првог
циклуса студија
пријемни испит – тест
знања из туризма и
хотелијерства по
литератури са првог
циклуса студија

Нема пријемног испита

пријемни испит – израда
есеја на задату тему из
једне од три области :
грађанско право,
кривично право или јавно
право

Предаја докумената и пријемни
испит у Палама
Предаја докумената и пријемни
испит у Бијељини

Тест општег знања из
пољопривреде

Мастер технологије – 300 ECTS –
Прехрамбена технологија

Хемијско инжењерство и технологија

7.

Технолошки факултет
Зворник

(Прехрамбена технологија, Хемијско
процесно инжењерство и технологија,
Инжењерство заштите животне средине,
Заштита на раду и заштита од пожара.)

Мастер технологије – 300 ECTS –
Хемијско процесно инжењерство и
технологија
Мастер технологије – 300 ECTS –
Инжењерство заштите животне
средине

Нема пријемног испита

Кандидати се рангирају на
основу успјеха на 1. циклусу
студија

Нема пријемног испита

Кандидати се рангирају на
основу успјеха на 1. циклусу
студија

Мастер технологије – 300 ECTS –
Заштита на раду и заштита од
пожара

Еколошки мониторинг слатких вода
Физичко васпитање

8.

Факултет физичког
васпитања и спорта Пале

Спорт

Индустријски менаџмент
9.

Факултет за производњу и
менаџмент Требиње
Индустријско инжењерство за енергетику

10.

Музичка академија
Источно Сарајево

Вокално-инструментални

Мастер екологије – 300 ECTS –
Мастер физичког васпитања – 300
ECTS
Мастер спорта– 300 ECTS
Мастер спортске рекреације– 300
ECTS
Мастер индустријског инжењерства
и менаџмента – 300 ЕСТS

Мастер индустријског инжењерства
за енергетику – 300E CTS
Мастер соло пјевања – 300 ECTS
Мастер клавира - 300 ECTS
Мастер хармонике - 300 ECTS
Мастер виолине - 300 ECTS
Мастер виоле - 300 ECTS

Тест провјере знања из
ибласти:
• ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
• СПОРТА
СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
Писмени,
Индустријско
инжењерство и
менаџмент
Писмени, Индустријско
инжењерство за
енергетику

Кандидат се провјерава из
области коју уписује

Пријемни испит
из главног предмета
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Мастер флауте-300 ECTS
Мастер гитаре - 300 ECTS

Музичко педагошко теоријски

Међународна економија

Финансије, банкарство и осигурање
11.

Саобраћај
Саобраћајни факултет
Добој

Смјерови: Друмски и градски саобраћај,
Жељезнички саобраћај, Логистика,
Телекомуникације и поштански саобраћај,
Информатика у саобраћају, Моторна возила.

Историја
Филозофија
Социологија
Кинески језик и књижевност
Педагогија
Српски језик и књижевност
Руски и српски језик и књижевност
Општа књижевност и библиотекарство
Математика и физика
Математика и рачунарство
Енглески језик и књижевност
Њемачки језик и књижевност
13.

Мастер економије - - 300 ECTS Међународна економија
Мастер економије - - 300 ECTS Финансије, банкарство и осигурање

Факултет пословне
економије Бијељина
Дигитална економија

12.

Мастер музичке педагогије -300
ECTS
Мастер композиције - 300 ECTS
Мастер црквеног појања-300 ECTS

Филозофски факултет Пале

Географија

Мастер економије - - 300 ECTS Дигитална економија

Мастер саобраћаја - 300 ECTS Друмски и градски саобраћај,
Мастер саобраћаја - 300 ECTS Жељезнички саобраћај,
Мастер саобраћаја - 300 ECTS Логистикај,
Мастер саобраћаја - 300 ECTS –
Телекомуникације и поштански
саобраћај,
Мастер саобраћаја - 300 ECTS –
Информатика у саобраћају,
Мастер саобраћаја - 300 ECTS –
Моторна возила
мастер историје – 300 ECTS
мастер филозофије – 300 ECTS
мастер социологије – 300 ECTS
мастер кинеског језика и
књижевности -300 ECTS
мастер педагогије – 300 ECTS
мастер српског језика и
књижевности – 300 ECTS
мастер руског и српског језика и
књижевности – 300 ECTS
мастер библиотекарства – 300 ECTS
мастер компаративне књижевности
– 300 ECTS
мастер математике – 300 ECTS
мастер физике – 300 ECTS
мастер математике – 300 ECTS
мастер информатике – 300 ECTS
мастер енглеског језика и
књижевности – 300 ECTS
мастер њемачког језика и
књижевности – 300 ECTS

Пријемни испит
из главног предмета
(израда клаузурног рада
на задату тему и усмена
одбрана)
Спољнотрговинско
пословање, Међународни
маркетинг
Банкарство, Осигурање

Кандидат бира један од два
понуђена предмета за полагање

Електронско пословање,
Управљачки
информациони системи
Електронско пословање,
Управљачки
информациони системи

Квалификациони испит

Кандидат полаже
квалификациони испит из
стручних предмета са I циклуса
студија зависно од излазног
профила

Провјера знања из
научних области првог
циклуса студија.
Литература је
кандидатима доступна из
силабуса првог циклуса
студија, објављених на
сајту Факултета.

мастер географије – 300 ECTS

Психологија

мастер психологије – 300 ECTS

Новинарство

мастер новинарство – 300 ECTS

Тест знања из
психологије; Ј. Марић,
Клиничка психологија; М.
Францешко – Б.
Мирковић,
Организационо
понашање; В. ВизекВидовић – В. ВлаховићШтетић – М. Ријавец – Д.
Миљковић, Психолоија
образовања (стр. 5-39,
106-139,203-269,405-509).
Тест знања из
новинарства; М. Бјелица –
З. Јевтовић, Историја
новинарства, 2006.,
Мегатренд, Београд; Е.
Бојд, 2002, Новинарство у
електронским медијима,
Цлио, Београд; Н. Крутић,
Основи писања за медије,

7

Мастер графике -300 ECTS

14.

Академија ликовних
умјетности Требиње

Мастер сликарства -300 ECTS
Ликовна умјетност
Мастер вајарства 300 ECTS
Мастер грaфичког дизајна -300 ECTS

Разредна настава

15.

16.

Педагошки факултет
Бијељина

Православни Богословски
факултет "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ
ОСТРОШКИ“ Фоча

Предшколско васпитање-120 ECTS

Мастер предшколског васпитања 300 ECTS

Предшколско васпитање-60 ЕCTS

Мастер предшколског васпитања 300 ECTS

Информатика у образовању

Мастер информатике у образовању
- 300 ECTS

Теологија

Мастер теологије-300 ECTS

Здравствена њега
17.

Мастер разредне наставе - 300 ECTS

Мастер здравствене његе-300 ECTS

2009, Медија план,
Сарајево; М. Рајковић – Т.
Ђорђевић, 2001, Основе
комуникологије, Чигоја,
Београд.
Пријемни испит се
реализује у форми
интервјуа са кандидатом.
Кандидат је дужан да
пред Комисијом
презентује досадашњи
рад, образложи предлог
теме и одговори на
питања Комисије.
Кандидат је дужан да
прије приступања на
пријемни испит достави
комисији на увид :
Портфолио ( радови из
уже области за коју
конкурише/ фото,видео,
CD.) биографске податке
и податке о излагачкој
дјелатности, предлог
теме дипломског рада (са
назнаком предложеног
ментора)
Провјера из области
Методике наставе српског
језика и књижевности,
Методике наставе
математике, Методике
наставе ПиД, Методике
наставе ликовног
васпитања, Методике
наставе физичког
васпитања и Методике
наставе музичке културе
Провјера из области
Психологије, Дидактике,
Методике предшколског
васпитања, Методике
развоја говора и
писмености, Методике
развоја почетних
математичких појмова,
Упознавања околине са
методиком,
Ликовне културе са
методиком,
Физичког васпитања са
методиком и Музичке
културе са методиком

Богословско историјски
и тест опште културе

Кандидати се рангирају
на основу успјеха на 1.
циклусу студија

Медицински факултет
Фоча
Специјална едукација и рехабилитација
-Логопедија и сурдоаудиологија
-Развојни поремећаји

Мастер логопедије-300 ECTSЛогопедија и сурдоаудиологија

Кандидати се рангирају
на основу успјеха на 1.
циклусу студија

Предаја докумената и
пријемни испит на
Богословском факултету у
Фочи

Мастер студије здравствене
његе може уписати студент
који је положио све испите и
одбранио рад на академским
студијама здравствене његе
које се вреднују са 240 ЕСПБ.
Мастер студије може уписати
кандидат који је завршио
академске студије првог циклуса
студија Специјалне едукације и
рехабилитације које се вреднују
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Мастер развојних поремећаја-300
ECTS-Развојни поремећаји

Кандидати се рангирају
на основу успјеха на 1.
циклусу студија

са 240 ЕЦТС, и у току којих је
положио следеће испите:
Општа логопедија, Фонетика,
Артикулацијско-фонолошки
поремећаји, Развојни говорнојезички поремећаји, Поремећаји
гласа,
Поремећаји
гласа,
Поремаћаји течности говора,
Афазиологија,
Поремећаји
читања и писања, Аугментативна
и алтернативна комуникација,
Поремећаји комуникације код
трауматског оштећења мозга.
Мастер студије може уписати
кандидат који је завршио
академске студије првог циклуса
студија Специјалне едукације и
рехабилитације које се вреднују
са 240 ЕЦТС.
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