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Академски календар
Академска 2021/2022. година почиње 4. октобра 2021.
Подијељена је у два семестра (зимски и љетни).
Сви предмети су једносеместрални.
Зимски семестар траје од 4. 10. 2021. до 14. 1. 2022.
Љетни семестар траје од 21. 2. 2022. до 3. 6. 2022.
ЗИМСКИ ИСПИТНИ РОКОВИ
Јануарско-фебруарски рок: од 24. 1. 2022. до 18. 2. 2022.
ЉЕТНИ ИСПИТНИ РОКОВИ
Априлски рок: од 18. 4. 2022. до 6. 5. 2022.
Јунско-јулски рок: од 13. 6. 2022. до 8. 7. 2022.
ЈЕСЕЊИ ИСПИТНИ РОКОВИ
Септембарски рок: од 29. 8. 2022. до 23. 9. 2022.
Октобарски рок: од 26. 9. 2022. до 7. 10. 2022.
Љетна пауза: од 11. 7. 2022. до 19. 8. 2022.
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Извођење наставног процеса
Наставни процес изводи се уживо, а у посебним случајевима
онлајн. Студенти Филолошког факултета имају прилику да
активно

учествују

у

организацији

широког

спектра

ван-

наставних активности, као што су: књижевне вечери, изложбе,
радионице, преводилачки конкурси и промотивне активности.

Испити
Испиту

није

приступити

без

могуће
прет-

ходне пријаве. Студенти
се пријављују и одјављују
преко система за електронски унос података.
Студентска

служба

је

мјесто гдје студенти добијају упуте о административно-техничким, статусним и наставним питањима, као и о
својим обавезама. На истом мјесту студенти, након уписане
године, добијају статусна увјерења – како о студирању, тако и о
положеним испитима.

Студентска анкета
Сви студенти који су редовно пратили наставни процес позвани су да по завршетку семестра испуне студентску анкету за
поједине предмете. Она представља одлично студентcко средство за побољшање наставног процеса на факултету. Ваша повратна информација веома је корисна за унапређење појединих
студијских програма. Позив за испуњавање анкете доставља
Студентска служба.
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Правилници и обрасци
Правилници са подацима о студијским и студентским
питањима и обавезама доступни су на линку:
www.flf.unibl.org/dokumenti/.
Кодекс понашања студената Универзитета у Бањој
Луци доступан је на линку:
https://unibl.org/uploads/file/strane/ostali_akti/3.Kodeks_
ponašanja_studenata_UBL.pdf.
Према Кодексу понашања студената Универзитета у
Бањој Луци (члан 3), студенти имају обавезy:
- чувати углед и достојанство Универзитета у Бањој
Луци и свога факултета – наставника, сарадника, запослених и студената;
- присуствовати предавањима, вјежбама, практичној
настави, семинарима и осталим облицима наставе
дефинисаним наставним планом и програмом, те правилима студија;
- присуствовати сједницама органа Универзитета и
факултета чији су чланови;
- понашати се културно и коректно према наставницима, сарадницима, запосленим и студентима;
- поштовати правила понашања у простору Универзитета и факултета (учионице, рачунарске сале и други
службени простор);
- чувати имовину и околину Универзитета, свих његових факултета и других чланица.
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Студентскa организација
На нивоу Универзитета дјелује Студентска организација Универзитета у Бањој Луци, а свака организациона јединица Универзитета има своју студентску организацију. На Филолошком факултету је то
Студентска организација Филолошког факултета. Чланови ове студентске организације радо ће вам помоћи
ако имате било каква питања или нејасноће у вези са
студијама или студентским животом.

Библиотека
Библиотека Филолошког факултета је дислоцирана и
налази се у сутерену зграде IV студентског павиљона.
Студенти нашег факултета (као и студенти других факултета) могу да користе читаоницу са 40 читалачких
мјеста, као и простор за интерактивно учење са 20
читалачких мјеста и два рачунара, која су доступна у
сваком тренутку.
Студенти, као и запослени, могу приступити дигиталној библиотеци: https://www.jstor.org.
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Дигитални репозиторијум научних
радова
Дигитални репозиторијум научних радова Универзитета у
Бањој Луци представља централно мјесто за похрањивање
различитих категорија научних радова у дигиталном облику. Радови су разврстани у сљедеће категорије: наставне
публикације, научне монографије, научни чланци, зборници радова, каталози и друге публикације и часописи.
Дигитални репозиторијум је доступан на линку:
www.sova.unibl.org.

Галерија „Ђура Јакшић“
На првом спрату Филолошког факултета смјештен је галеријски простор, у којем се цијеле академске године
организују различите изложбе.

Центар за стране језике и превођење
Преводи искусних стручњака, као и курсеви страних језика
у домену су организације и реализације овог центра. У оквиру методичке праксе организују се бесплатни курсеви
страних језика, које изводе студенти четврте године нашег
факултета. Током љетне паузе организују се љетни конверзацијски курсеви страних језика, у онлајн формату или
уживо.
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Центар за руске студије
Центар за руске студије смјештен је на првом спрату
(учионица 2) и у оквиру њега организују се различите активности у вези са промовисањем руског
језика и културе (радионице, предавања, семинари и
слично).

Центар за хеленска истраживања
Најмлађи центар који дјелује у оквиру установе јесте
Центар за хеленска истраживања, смјештен на првом
спрату, у учионици 1.

Филолошки артријум
Прошлог љета је формиран креативни кутак наше
академске установе на првом спрату, у учионици 6,
како би се студентима омогућило да његују и развијају свој стваралачки потенцијал.

Учионица на отвореном
Лијево од улаза у зграду Филолошког факултета, уз
бочни зид, у току је опремање учионице на отвореном.

Штампање, копирање, скенирање
У скриптарници у приземљу зграде нашег факултета
могуће је штампање, копирање и скенирање
наставног материјала.
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Погодности за студенте и запослене

У

текућој

академској

години

студенти

Филолошког

факултета, али и они који су на њему запослени, имају
различите погодности. То су:

Књижара „Ризница“ – куповина на рате; 10% попуста на
сав асортиман;
Атеље „Ивановић“ – куповина на рате; 10% попуста на
куповину слика;
Цвјећара „Дицентра“ – 10% попуста на сав асортиман;
„Прана“ кућа чаја и зачина – 10% попуста на сав
асортиман;
Козметичко-фризерски салон „Шишко“ – бесплатна
анализа коже лица;
Пицерија „Италија“ – бесплатна кафа или чај за сваку
добијену оцјену 10.
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Друштвене мреже

О свим дешавањима на Универзитету у Бањој Луци, као
и на Филолошком факултету, можете читати на интернет
страници www.flf.unibl.org.
Пратите нас и на друштвеним мрежама:
https://www.facebook.com/unibl.filoloski/

https://www.instagram.com/phlunibl/

https://www.twitter.com/filoloskibl

КОНТАКТ
Централа: 051 340 120
Студентска служба: 051 340 122, 051 340 143
Деканат: 051 340 140, 051 340 144.
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