
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2021/2022.  ГОДИНУ 

 

ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ 
 

-  01. - 03.10. Научни скуп "Осам вијекова Митрополије дабробосанске" 
на Православном богословском факултету "Свети Василије Острошки" 
УИС у Фочи. 

- 04.10. Почетак наставе на првом циклусу студија (на 
Медицинском факултету само за прву годину студија); 

- 07-10.10. XII Међународни научни пољопривредни симпозијум 
„Agrosym 2021“ на Пољопривредном факултету; 

- 08-10.10.  4. Међународни конгрес доктора стоматологије РС и 
Међународни симпозијум рестауративне стоматологије и ендодонције 
на Медицинском факултету у Фочи; 

- 15.10. Дан Медицинског факултета - свечана сједница;  
- У недељи обиљежавања Дана Медицинског факултета одржаће се 

предавање проф. др Данице Грујичић на тему „Новине у 
неурохирургији“; 

- 18.10. Почетак наставе на Медицинском факултету за студенте од 2. до 
6. године интегрисаних студија и од 2. до 4. првог циклуса студија; 

- 30.10. Научни скуп „Противрјечја савременог права“ на Правном 
факултету у Палама; 

- 31.10. године Крсна слава Правног факултета Св. Петар Цетињски, 
промоција магистара и дипломираних студената 

- У току октобра - Промоција дипломираних студената и магистара на 
Медицинском факултету  Фочa. 

НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 
 

- 01.11. Почетак наставе на другом и трећем циклусу студија; 
- 10. и 11.11. Међународна конференција, Дан Економског факултета Брчко 

(11.11.2021.) и промоција дипломираних економиста, мастера и магистара 
економије; 

- 24.11. Дан Економског факултета у Палама и промоција 
            дипломираних студената  и магистара; 

- 26.  и 27.11. VII Међународни симпозијум „Нови Хоризонти саобраћаја 
и комуникација 2021“ на Саобраћајном факултету. 

ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 
- 01.12. Дан Пољопривредног факултета и промоција дипломираних 

студената и магистара; 



- 10 -11.12. Манифестација  „Дани Војина Комадине" и 4. Научни скуп   
      „Савремено и традиционално у музичком стваралаштву“ у   
       организацији Музичке академије; 
- 17.12. Крсна слава и Дан Факултета за производњу и менаџмент 

Требиње и промоција дипломираних студената и магистара; 
- 23.12. Новогодишњи концерт  Музичке академије.  
 

ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ 
 

- 03 - 10. 01. Пауза; 
- 21.01. Завршетак наставе у зимском семестру; 
- 24.01. Почетак јануарско-фебруарског испитног рока. 

ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ 
- 14.02. почетак наставе у љетном семестру на Музичкој академији 

за све циклусе студија; 
- 24.02. Завршетак јануарско-фебруарског испитног рока; 
- 28.02. Почетак наставе у љетном семестру за све циклусе студија 

(изузев студијских програма Музичке академије). 
 

МАРТ 2022. ГОДИНЕ 
 

- 16–18.3. Симпозијум „ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА“ у организацији 
Електротехничког факултета; 

- 24-25.03. XI Научна конференција са међународим учешћем 
„Јахорински пословни форум“ у организацији Економског факултета у 
Палама. 

АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ 
 

- Априлски испитни рок - један термин. 

МАЈ 2022. ГОДИНЕ 
 

- 12.05. Дан и Крсна слава Православног богословског факултета и 
промоција дипломираних студената и магистара;  

- 20.05. Обиљежавање Крсне славе и промоција дипломираних 
студената на Филозофском факултету у Палама; 

- 21. 05. Научни скуп „Наука и стварност“ на Филозофском факултету у 
Палама;  

- 24.05. Свечана академија поводом Дана и Крсне славе Универзитета у 
Источном Сарајеву и промоција доктора наука; 



- 27.05. Промоција дипломираних студената на Факултету пословне 
економије Бијељина. 

- 31.05.-03.06.  „XII  Интернационални фестивал AKORDEON ART 
плус“ у организацији Музичке академије; 

 

ЈУН 2022. ГОДИНЕ 
 

- У току јуна промоција дипломираних студената на Педагошком 
факултету; 

- Свечана сједница ННВ Академије ликовних умјетности и промоција 
дипломираних студената (прва половина јуна); 

- 08.06. Дан Машинског факултета и промоција дипломираних 
студената и магистара; 

- 06–10.06. Објављивање конкурса за упис студената; 
- 09.06. Дан Факултета физичког васпитања и спорта и промоција 

дипломираних студената и магистара; 
- 10.06. Завршетак наставе у љетном семестру; 
- 10.06. Годишњи концерт студената Музичке академије; 
- 11.06. Крсна слава Музичке академије и промоција дипломираних 

музичких умјетника и магистара умјетности; 
- 11.06. Дан Саобраћајног факултета уз промоцију дипломираних 

студената и магистара; 
- 12.06. Годишња изложба студената Академије ликовних умјетности; 

- 13.06. Почетак јунско-јулског испитног рока; 
- 16-17.06. Научни скуп „ЕКОНБИЗ“ на Факултету пословне економије 

Бијељина; 
- 18.6. Студентска конференција на Филозофском факултету; 

- 24.06. Дан Електротехничког факултета и промоција дипломираних 
инжењера и мастера; 

- Последња недеља јуна Научни скуп хирурга – Медицински факултет. 
- 27.06. Први квалификациони испит за упис студената у нову 

академску годину. 

ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 
 

- 13.07. Завршетак јунско-јулског испитног рока; 
- 18.07.–19.08. Годишњи одмор, пауза. 

АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ 
 

- 23.08. Почетак септембарског испитног рока на Медицинском 
факултету; 



- 29.08. Почетак септембарског испитног рока на осталим 
факултетима/академијама Универзитета. 

СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
 

- 05.09. Други квалификациони испит; 
- 14.09. Обиљежавање Дана оснивања Универзитета; 
- 19.09.-30.09. Октобарски испитни рок на Медицинском факултету ; 
- 23.09. Завршетак септембарског испитног рока на Медицинском 

факултету; 
- 29.09. Завршетак септембарског испитног рока на осталим 

факултетима/академијама Универзитета; 
- 30.09. Дан Технолошког факултета и промоција дипломираних 

студената, магистара; 
- 30.09. Завршетак школске године. 

ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ 
 

03-14.10. Октобарски испитни рок на осталим 
факултетима/академијама Универзитета. 
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