ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Филолошки факултет један је од 17 факултета Универзитета у
Бањој Луци, a његове основне дјелатности су наставно-научни и
научноистраживачки рад. Факултет организује академске студије језика, књижевности и културе у склопу три циклуса (основне, мастер
и докторске студије). Наставни процес и научни рад на Факултету
одвијају се у оквиру низа научних области. Опште студије српског
и страних језика и књижевности као и културолошке студије представљају основне области наставног и истраживачког рада на Филолошком факултету.

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

У оквиру Филолошког факултета постоји шест студијских програма, и то:







Студијски програм српског језика и књижевности;
Студијски програм енглеског језика и књижевности;
Студијски програм њемачког језика и књижевности;
Студијски програм италијанског језика и књижевности;
Студијски програм француског језика и књижевности и
латинског језика;
Студијски програм руског и српског језика и
књижевности.

Основне професорске компетенције које се стичу на нашем
факултету јесу познавање језика, књижевности и култура у оквиру
националне и страних филологија. Стичући ова хуманистичка и филолошка знања, студенти развијају креативност, комуникативност,
продуктивност, критичку свијест као и друге квалитете неопходне у
образовању и другим пословима који их чекају.
Студирање на Филолошком факултету Универзитета у Бањој
Луци омогућава квалитетан студентски живот и рад, приступ библиотеци и базама података, простор и амбијент за учење, студентску
праксу, бројне домаће и иностране стипендије, могућност боравка
на иностраним универзитетима (за студенте свих студијских програма), те бесплатне курсеве свих језика који се изучавају на Факултету.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
На овом студијском програму студенти стичу теоријска и
практична знања из области српског језика, српске књижевности, српске културе, опште лингвистике, свјетске књижевности,
теорије књижевности и методике наставе. По завршетку студија
србистике студенти имају могућност запослења у образовним
установама (као наставници и професори српског језика и књижевности), установама културе и јавног информисања (као лектори, библиотекари, новинари, уредници у издавачким кућама,
књижевни критичари, културолози и слично).
/srbistika

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
Студијски програм њемачког језика и књижевности омогућава студентима да усаврше теоријска и практична знања из области
њемачког језика, њемачке књижевности и културе, превођења,
као и из групе методичко-дидактичких предмета. По завршетку
студија германистике студенти стичу усмене и писане комуникативне компетенције на њемачком језику и имају могућност запослења у образовним установама (као наставници и професори
њемачког језика и књижевности). Такође, могу обављати послове
лекторâ, преводилаца, библиотекара, у амбасадама, конзулатима, културним центрима, издавачким кућама итд. Овај студијски
програм нарочиту пажњу посвећује програму методичке праксе.
/germanistikaBL

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
Студијски програм енглеског језика и књижевности пружа студентима теоријска и практична знања из области енглеског језика, енглеске и англофоне књижевности, енглеске и англофоних
култура, опште лингвистике и методике наставе. По завршетку
студија англистике студенти имају могућност стицања праксе
у институцијама државне управе и запослења у образовним установама (као наставници и професори енглеског језика и књижевности). Такође, могу обављати послове лекторâ, преводилаца,
али и послове у многим другим секторима.
/englishdepartmentbanjaluka

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
Студенти који се опредијеле за Студијски програм италијанског језика и књижевности добијају прилику да усвоје теоријска
и практична знања из области италијанског језика, књижевности, културе и превођења. Студенти италијанистике стичу
професорске, предавачке и преводилачке компетенције, а квалификовани су да раде и при институцијама културе (амбасаде
и конзулати, издавачке куће, библиотеке, владине и невладине
организације) или као туристички водичи. Овај студијски програм
је организатор бројних културних догађаја посвећених италијанском језику, књижевности, умјетности и култури.
/studijskiprogramitalijanskogjezika

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ И ЛАТИНСКОГ
ЈЕЗИКА
Студијски програм француског језика и књижевности и латинског језика у првом реду оспособљава студенте за лингвистичка,
књижевнонаучна и дидактичко-методичка истраживања и наставу француског и латинског језика, а уз то студенти стичу и услове за даље школовање и стручно усавршавање у земљи и иностранству. Свршени студенти Студијског програма француског
језика и књижевности и латинског језика раде или су
радили као наставници француског и латинског језика, али и као
виши стручни сарадници у различитим областима или као судски
тумачи. Студијски програм склапа уговоре о сарадњи и реализује
бројне размјене наставног кадра и студената са француским универзитетским центрима.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РУСКОГ
И СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
Студијски програм руског и српског језика и књижевности студентима пружа могућност да стекну теоријска и практична знања
из области руског и српског језика, књижевности и културе. Након завршеног студија, стиче се звање дипломираног професора
српског и руског језика и књижевности. Студенти се
након четворогодишњег образовања оспособљавају за послове
наставника и професора руског и српског језика и књижевности,
за различите послове у установама културе и јавног информисања, као и за преводилачке послове. Студијски програм склапа уговоре о сарадњи и реализује размјену са руским, српским и
славистичким универзитетским центрима.

