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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА

Студијски програм руског и српског језика и
књижевности основан је 2012. године и представља
најмлађи студијски програм на Филолошком
факултету у Бањој Луци. Наставни план и програм
креиран је тако да студентима омогући стицање
знања из области руског језика и књижевности,
руске културе, српског језика и књижевности и
српске културе. Поред основног студија, студентима
се нуди и други циклус (мастер студиј) у трајању од
годину дана (60 ECTS).

ШТА НАКОН СТУДИЈА?
Захваљујући пажљиво осмишљеном наставном плану и
програму,
по
завршетку
студија
студенти
се
оспособљавају за рад на сљедећим позицијама:
- професори и наставници руског језика,
- професори и наставници српског језика,
- књижевни и стручни преводиоци,
- библиотекари у основним и средњим школама, као и у
градским и универзитетским библиотекама,
- лектори и коректори у издавачким кућама, новинским
агенцијама и различитим јавним и приватним
установама,
- портпароли, медијски радници, научни истраживачи и
други радници у области образовања, културе и
информисања.

Захваљујући програмима међународне размјене,
студенти руског и српског језика и књижевности
добијају прилику да бораве на једномјесечном или
вишемјесечном
стручном
усавршавању
на
високошколским установама у Русији. Филолошки
факултет
остварује
сарадњу
са
сљедећим
установама у Русији:
- Институт за руски језик "А. С. Пушкин" у Москви,
- Московски државни универзитет "М. В.
Ломоносов",
- Белгородски технолошки државни универзитет
"В. Г. Шухов" у Белгороду,
- Државни универзитет "Н. И. Лобачевски" у
Нижњем Новгороду.

"Након завршетка студија руског и
српског језика и књижевности
бићете квалификовани да радите у
различитим областима образовања,
хуманистичких и друштвених
наука."
Даринка Петровић, ТВ водитељ и наставник руског језика

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Поред редовних наставних активности, студенти
руског и српског језика и књижевности током
студирања имају прилику да свој креативни
потенцијал
остваре
путем
учествовања
у
такмичењима, конкурсима, књижевним вечерима
и другим вананаставним активностима. Учешће на
међународним олимпијадама из руског језика
студентима омогућава да своје знање провјере на
глобалном нивоу и да освоје вриједне награде.
Преводилачки и литерарни конкурси, као и
студентске научне конференције, представљају
прилику да студенти објаве своје прве радове и
усаврше се у областима према којима гаје нарочита
интересовања.

"Студирање на Филолошком факултету у
Бањој Луци омогућило ми је да стекнем
нова знања, познанства, те да се додатно
усавршавам током студијских боравака у
Русији. "
Сандра Чихорић,
професор руског и српског језика и књижевностии

