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Десет научних часописа 

чланица Универзитета у 

Источном Сарајеву на листи 

категорисаних научних 

часописа у Републици Српској 

у 2021. години 

 

18. јануара 2022. 

Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и 

информационо друштво Републике 

Српске, у складу са одредбама 

Правилника о публиковању научних 

публикација, објавило је категоризацију 

научних часописа који се публикују у 

Републици Српској за 2021. годину, а 

десет научних часописа чланица 

Универзитета у Источном Сарајеву 

налази се на овој листи. 

Категоризација научних часописа 

представља поступак вредновања 

квалитета научних часописа, према 

којим се они се категоришу у три 

категорије. 

Осам научних часописа Универзитета у 

Источном Сарајеву, који су у претходном 

периоду били категорисани, задржали 

су ту позицију, док је научни часопис 

„Зборник радова Економског факултета 

Брчко“  Економског факултета Брчко 

напредовао из друге у прву категорију, 

а велики успјех је остварио научни 

часопис „Спрот и здравље“ Факултета 

физичког васпитања и спорта Пале који 

је напредовао из треће у прву 

категорију. 

Листу категорисаних научних часописа у 

Републици Српској можете погледати 

oвдје. 

 

 

 

 

Одржана 1. сједница Управног 

одбора 

 

19. јануара 2022. 

У просторијама Ректората Универзитета 

у Источном Сарајеву у уторак, 19. 

јануара, одржана је 1. сједница 

Управног одбора Универзитета. 

На сједници је констатован избор и 

именовање чланова Управног одбора 

Универзитета у Источном Сарајеву 

(представника академског особља, 

представника административног 

особља, представника привредника и 

представника студената у Управном   

 

oдбору Универзитета у Источном 

Сарајеву).   

Изабран је предсједник Управног одбора 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

Усвојен је Извјештај о финансијском 

пословању Универзитета у Источном 

Сарајеву са 30.09.2021. године. 

Чланови Управног одбора разматрали су 

и друга текућа питања. 

 

 

 

 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2022/01/Rang-lista-casopisi-decembar-2021-1.pdf


УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

  

 

С т р а н а  2 | 11 

 

Oд наредне академске године 

планирано извођење 

студијског програма 

Агромедитеранска производња 

у Требињу  

21. јануара 2022. 

Руководства Универзитета у Источном 

Сарајеву и Пољопривредног факултета 

данас су угостили градоначенике 

Требиња, Источног Сарајева и 

начелника општине Источно Ново 

Сарајево, а на састанку у Ректорату 

усаглашено је да наредне академске 

године у Требињу буду уписани 

студенти на студијски програм  

Агромедитеранска производња 

Пољопривредног факултета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресорном министарству ће бити упућен 

приједлог да одобри упис прве 

генерације студената на студијски 

програм Агромедитеранска производња. 

На данашњем састанку је истакнуто да 

је крајњи циљ отвараља студијског 

програма Агромедитеранска 

производња у Требињу школовање 

кадра који ће се запослити у Требињу 

или у другим срединама у Српској. 

 

 

 

 

Обиљежена крсна слава Свети 

Сава 

27. јануара 2022. 

Факултет пословне економије и 

Педагошки факултет у Бијељини су 

традиционално обиљежили крсну 

славу Светог Саву уз свечану 

академију и богат пригодни програм. 

Честитајући славу представницима 

факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву, ректор проф. др Милан 

Кулић рекао је да је Свети Сава дао 

огроман допринос развоју српске 

државе и цркве, као и образовању, 

због чега му у овој високошколској 

установи поклањају посебну пажњу. 

Бројне угледне госте поздравио је и 

декан Педагошког факултета проф. др 

Далибор Стевић, захваливши се што  

 

су својим присуством увеличали 

свечани догађај. 

Декан Стевић је рекао да се у 

прослављању Светог Саве огледа 

много симболике, будући да на овом 

факултету образују будуће просвјетне 

раднике. Истакао је да, као и сваке 

године, на дан Светог Саве организују 

свечану академију у извођењу 

студената, наступа хор и организоване 

су и бесједе. 

Декан Факултета пословне екомоније 

проф. др Весна Петровић захвалила се 

свим запосленим, студентима и 

гостима што су својим присуством 

увеличали овај догађај, истичући 

потребу да истрајемо на путу 

Светосавља његујући све оне врлине 

које су свјетлост Светосавског пута. 
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Одржана онлајн радионица о 

почетној акредитацији 

студијских програма 

1. фебруара 2022. 

На Универзитету у Источном Сарајеву 

одржана je онлајн радионица на тему 

почетне акредитације студијских 

програма у Републици Српској. 

Нови процес у високообразовном 

простору Републике Српске, кроз 

презентацију сета докумената и 

законског оквира којима је регулисан 

процес почетне акредитације 

студијских програма,  ученицима 

радионице представио је  др Југослав 

Вук Тепић, помоћник директора 

Агенције за високо образовање 

Републике Српске (АВОРС). 

Радионици су присуствовали 

представници свих факултета и 

академија – чланица Универзитета у 

Источном Сарајеву. 

 

 

Универзитет у Источном 
Сарајеву учествујe на 
виртуелном Сајму образовања 
„На који ћеш факс“ 
 
2. фебруара 2022. године 
  

Универзитет у Источном Сарајеву 
учествујe на виртуелном Сајму 
образовања „На који ћеш факс“ који 
ће трајати до 01. октобра 2022. 
године. 

На Сајму сви заинтересовани имају 
прилику да се на адекватан начин 
информишу о Универзитету, 
студијским програмима који се изводе 
на 15 факултета и 2 академије 
умјетности, условима уписа на сва три 
циклуса студија и да директно 
комуницирају са представницима 
факултета и академија Универзитета. 

Сајам образовања „На који ћеш факс“, 
који се одржава по трећи пут, 
представља највећи виртуелни сајам 
образовања у региону чији  је 
организатор „Friendly HR“, а окупља 
више од  200 високошколских 
установа из Србије, Словеније, 
Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне 
Горе и Сјеверне Македоније. 

 

 

Eразмус+ стипендије 

Универзитета у Катанцару у 

Италији 

3. фебруара 2022. 

Управа Правног факултета Универзитета 

у Источном Сарајеву обезбиједила је још 

два мјеста за студенте који су 

заинтересовани да проведу три мјесеца 

на Универзитету у Катанцару, у Италији, 

гдје ће бити у прилици да слушају 

наставу и полажу испите. 

 

Напредак Универзитета у 

Источном Сарајеву на 

Вебометрикс ранг листи 

4. фебруара 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву, према 

најновијим подацима свјетске 

Вебометрикс ранг-листе универзитета, 

остварио је напредак на позицији 

универзитета у Босни и Херцеговини. У 

односу на на извјештај из јула 2021. 

године гдје се налазио на 5. мјесту, 

према рангирању из јануара 2022. 

године Универзитет заузима 3. мјесто од 

48 рангираних високошколских установа 

из Босне и Херцеговине. 

У односу на јул 2021. године 

Универзитет је задржао 3.442. позицију 

у свијету. Ово је до сада најбоља 

позиција коју је Универзитет остварио 

на Вебометрикс ранг-листи за од када је 

први пут уврштен, посебно када се 

узмеу обзир да је рангирање обухватило 

више од 31.000 универзитета. 

Приликом рангирања се у обзир узимају 

три индикатора: видљивост 

универзитета (50% ранга, односи се на 

број екстерних линкова универзитета), 

отвореност (10% ранга; односи се на 

цитираност истраживача) и изврсност у 

научноистраживачком раду (40% ранга, 

односи се на цитираност научно-

истраживачких радова). 

Први на листи у свијету су Универзитет 

Харвард, Универзитет Стенфорд и 

Масачусетски институт за технологију, 

док у Европи, листу предводе 

Универзитет Оксфорд, Кембриџ и УЦЛ 

Универзитетски колеџ у Лондону.          

Побољшање позиције Универзитета 

резултат је велике посвећености и рада 

свих запослених наставника и сарадника 

на Универзитету, посебно у области 

науке и истраживања 
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ERASMUS+ стипендије 

Универзитет Мерсин у Турској 

 

7. фебруара 2022. 

У оквиру програма ERASMUS+ (кредитна 

мобилност) расписан је конкурс за 

студенте и академско особље 

Филозофског факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву за боравак на 

Универзитету Мерсин, Мерсин, Турска. 

а) Двије стипендије за академсо особље 

б) Двије стипендије за студенте другог 

циклуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Медицинском факултету 

студенти са три континента 

 

16. фебруара 2022. 

Група студената из Индије допутовала је 

у Фочу, гдје ће на Медицинском 

факултету похађати студије на 

енглеском језику и придружити се 

колегама из Италије, Египта и земаља 

региона, а наредних дана очекује се 

долазак и студената из Бангладеша. 

Након доласка студената из 

Бангладеша, који се очекују наредне 

седмице, медицину на енглеском језику 

у Фочи ће учити 24 студента из Европе, 

Африке и Азије. 

Представници индијске Агенције за 

образовање студената у иностранству 

„Варлин“, који су се данас у Фочи 

састали са руководством Медицинског 

факултета истакли су да ова 

високошколска установа нуди одличне 

услове за студирање. 

„Први утисак на мене је оставио 

студентски дом јер је то одлично мјесто 

да се живи шест година. Обишли смо и 

зграду факултета, учионице и 

лабораторије и веома смо задовољни“, 

рекао је заступник Агенције Багван 

Синг. 

У овој агенцији, која се посредовањем 

при упису студената бави већ 15 година, 

истакли су да Фочу виде као једну од 

најбољих дестинација за студирање, а 

посебно су задовољни условима 

смјештаја. 

„Обишли смо много универзитета и 

можемо да кажемо да је у Фочи један од 

најбољих смјештаја. Задовољни смо 

удобношћу, а мали проблем је храна, 

што ћемо наредних дана ријешити“, 

навео је представник те агенције 

Прадип Кумор Шасма. 

Медицински факултет у Фочи прва је 

високошколска установа у Републици 

Српској која је увела студиј на 

енглеском језику.  

Декан Факултета Дејан Бокоњић 

напоменуо је да је диплома коју стекну 

студенти из иностранства међународно 

призната.  
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Специјалистички центар за 

стоматологију –  Методом „All 

on 4“ до природног изгледа 

зуба 

 

17. фебруара 2022. 

 

Захваљујући методи лијечења „All on 

4“, коју је увео Специјалистички 

центар за стоматологију Медицинског 

факултета у Фочи, пацијентима је 

омогућено једноставније и брже 

рјешавање недостатка зуба 

савременим начином уградње 

имплантата. Ријеч је о безболној 

хируршкој процедури која омогућује 

потпуну реконструкцију зубног низа 

уградњом четири имплантата у обје 

вилице. 

Једна од предности ове методе је и 

што је за отклањање безубости 

довољна само једна хируршка 

интервенција. Уградњом имплантата 

на овај начин избјегавају се 

комплексне процедуре, а зубима се 

враћа функционалност и потпуно 

природан изглед. 

Све више савремених процедура у 

Специјалистичком центру за 

стоматологију од велике је корисити 

пацијентима, али и студентима. 

Већи број стоматолошких услуга 

омогућиће и нова савремено 

опремљена клиничка сала, чије је 

опремање по свјетским стандардима 

из властитих средстава финансирао 

Медицински факултет у Фочи. 

У фочанском Специјалистичком центру 

за стоматологију пацијентима је 

омогућено лијечење свих облика 

болести зуба уз упутницу породичног 

љекара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендије Града за студенте 

који упишу факултет у 

Требињу 

 

18. фебруара 2022. 

Град Требиње ће први пут из буџета 

додијелити 45 стипендија студентима 

који упишу факултет у овом граду, за 

шта ће бити издвојено 70.000 КМ, а 

износ мјесечне стипендије је 150 КМ, 

рекао је градоначелник Мирко Ћурић. 

Он је навео да ће Град 15 стипендија 

дати студентима Пољопривредног 

факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву, који ће у академској 

2022/2023. години отворити студијски 

програм Агромедитеранска 

производња у Требињу, 12 студентима 

Факултета за производњу и менаџмент  

 

 

Универзитета у Источном Сарајеву, 12 

студентима на Високој школи за 

туризам и хотелијерство и шест 

студентима Академије ликовних 

умјетности Универзитета у Источном 

Сарајеву. Градоначелник је рекао да ће 

у наредном периоду бити договорено да 

сви студенти који студирају у Требињу 

имају и друге повластице попут 

кориштења затвореног базена и 

библиотеке. 

Декан Факултета за производњу и 

менаџмент Универзитета у Источном 

Сарајеву Обрад Спаић навео је да су 

подршка коју требињска Градска управа 

и градоначелник пружају факултетима у 

овом граду велики искорак с циљем 

заустављања одласка омладине из овог 

града и Херцеговине. 
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Одржана студентска конференција „30 година 

од настанка Републике Српске и Универзитета у 

Источном Сарајеву“ 

3. марта 2022. 

 

 

Министар Рајчевић је рекао да је од тога више од 25 

милиона КМ уложено у изградњу инфраструктуре 

Универзитета. 

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву проф. др 

Милан Кулић рекао је да је циљ студентске 

конференције да се сви подсјете на оне који су 

стварали Републику Српску и да им захвале на свему 

што су чинили за Српску и Универзитет. 

„Универзитет и Република су оаза развоја 

достојанства, наше слободе, мисли и из тог разлога 

сви морамо учинити све да Српску учинимо бољом и 

вреднијом. А, на Палама је све почело“, рекао је 

ректор Кулић. 

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић 

рекао је да су људи који су стварали Републику Српску 

знали да је високо образовање најзначајнији ресурс 

друштва. 

Унија студената Републике Српске и Студентски 

парламент Универзитета у Источном Сарајеву успјешно су 

организовали студентску конференцију „Тридесет година 

од настанка Републике Српске и Универзитета у 

Источном Сарајеву“ која је одржана у сриједу, 2. марта, у 

амфитеатру Економског факултета у Палама. 

Министар за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво Републике Српске 

Срђан Рајчевић рекао је да је Влада Српске у протекле 

двије године уложила око 40 милиона КМ у високо 

образовање. 

 

„Прије 30 година су професори, асистенти и 

студенти учили, али и бранили Републику Српску 

на бранику отаџбине. Овај данашњи скуп је 

прилика да их се сјетимо“, поручио је Ћосић. 

Ћосић је истакао да захваљујући Влади 

Републике Српске, ресорном министарству и 

њиховим улагањима Универзитет стуб опстанка 

овог дијела Српске. 

Предсједник Студентског парламента 

Универзитета у Источном Сарајеву Стефан 

Слијепчевић изјавио је новинарима да је 

конференција окупила око 500 студената и да је 

порука студената да ће они остати стуб развоја 

Српске и Универзитета и непоколебљиво чувати 

све њихове вриједности. 

Потпредсједник Уније студената Републике 

Српске Урош Бјелица рекао је да су, захављујући 

предсједнику Српске Жељки Цвијановић и 

српском члану Предсједништва БиХ Милораду 

Додику, побољашне студентске активности. 

Он је нагласио да су овим скупом жељели да 

покажу младима како је настајала Република 

Српска и градила се руку под руку са 

Универзитетом у Источном Сарјеву, те како су 

заједно стасавали у нехуманим условима. 

На крају конференције приказан је документарни 

филм „Сарајевска крвава кошуља“ о страдању 

српског народа за вријеме рата на једном од 

најтежих ратишта. 
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Руководство Универзитета и 

чланови Сената информисали 

јавност о резултатима рада и 

актуелностима 

9. марта 2022. 

 

Руководство Универзитета и чланови 

Сената Универзитета у Источном 

Сарајеву одржали су данас 

конференцију за медије, након одржане 

посебне – 29. сједнице Сената, како би 

информисали о резултатима рада 

Универзитета и упису студената у 

академску 2022/2023. годину, као и 

активностима на обиљежавању јубилеја 

– 30 година Универзитета у Источном 

Сарајеву.  

Ове године Универзитет у Источном 

Сарајеву обиљежава јубилеј – 30 година 

успјешног рада. Свечана академија биће 

одржана 14.09.2022. године, на дан 

оснивања Универзитета, када ће бити 

уприличена и изложба студената 

Aкадемије ликовних умјетности 

Требиње. 

У оквиру прославе јубилеја биће одржан 

научни скуп „Улога и значај Српског 

Сарајева у стварању Републике Српске“, 

у организацији Универзитета у Источном 

Сарајеву и града Источно Сарајево, на 

којем ће учествовати бројни гости и 

истакнути научници из земље и 

иностранства. 

Универзитет је један од 4 универзитета 

у Босни и Херецговини који се налази на 

престижној SCImago Institutions Ranking 

листи. Од 2021. године је уврштен и на 

међународну листу U-Multirank, као 

једна је од двије високошколске 

установе из Босне и Херцеговине, гдје је 

сврстан у Топ 25 институција у области 

„иновативних облика оцјењивања“. 

Посебно значајно је истаћи да се на 

листи 2% најбољих научника на свијету 

по утицају цитираности у току 2020. 

године, налази укупно 6 истраживача из 

Босне и Херцеговине, од чега су два 

истраживача из Републике Српске и оба  

са Универзитета у Источном Сарајеву. 

Међународна препознатљивост се 

огледа и у учешћу Универзитета у 

мрежама и асоцијацијама универзитета, 

као и кроз преко 90 

међууниверзитетских и преко 140 

посебних споразума о сарадњи, 

укључујући и 40 Еразмус + споразума за 

размјену студената и наставника. 

Уложена су значајна средства за 

инвестиције на Универзитету у Источном 

Сарајеву: биће трајно рјешено питање 

простора Факултета физичког 

васпитања и спорта Пале, ускоро 

почињу радови на изградњи Ректората и 

Музичке академије, а реализују се 

активности на адаптацији зграде 

Медицинског факултета у Фочи и 

пројекта енергетске ефикасности на 

Технолошком факултету у Зворнику. 

Универзитет у Источном 

Сарајеву на Сајму образовања 

,,Путокази’’ 

 

9. марта 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву, под 

покровитељством ресорног 

Министарства за  научнотехнолошки 

развој, високо образовање и 

информационо друштво, учествује на 

17. међународном сајму образовања 

„Путокази“ који се одржава 9. и 10. 

марта 2022. године у Новом Саду. 

 

Међународни сајам образовања 

„Путокази“, највећи је догађај овог типа 

у региону. Паралелно са Сајмом 

образовања, одржавају се Сајам књига и 

26. међународна изложба уметности 

„Арт Експо“ од 3. до 10. марта. 

Сајам образовања је прије свега 

намијењен ученицима завршних разреда 

основних и средњих школа. Окупља 

институције које представљају готово 

500 образовних профила, односно даје 

свеобухватну понуду средњег и високог 

школства у земљи, употпуњену понудом 

средњих школа и факултета из 

иноностранства.  
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Потписан Споразум о сарадњи 

са Универзитетом у Патри 

 

10. марта 2022. 

Представници Универзитета у Источном 

Сарајеву, Универзитета у Патри, 

Универзитета у Бањој Луци и Амбасаде 

Грчке у БиХ данас су одржали састанак 

на којем је разговарано о могућностима 

сарадње у области високог образовања. 

На састанку, одржаном у онлајн 

формату, остварени контакт 

посредством Амбасаде Грчке у БиХ је 

резултовао потписивањем Споразума о 

сарадњи између Универзитета у 

Источном Сарајеву и Универзитета у 

Патри, који су потписали ректори проф.  

 

др Милан Кулић и проф. др Кристос 

Бурас (Christos Bouras). 

Размијењене су идеје о конкретним 

облицима сарадње, разговарано је о 

могућностима сарадње у области 

лингвистике, грчког језика и 

књижевности, историје, филозофије, 

методологије у настави, као и свих 

других области у којима постоји 

подударање. 

На данашњем састанку је било ријечи и 

о начинима реализовања сарадње кроз 

Еразмус размјену наставника и 

студената, као и пројектне активности, 

те путем реализовања љетних школа 

грчког језика у Патри и сл. 

 

 

Отворен 21. међународни 

научно-стручни скуп 

„Инфотех-Јахорина 2022“   

17. марта 2022. 

Међународни научно-стручни скуп 

„Инфотех-Јахорина 2022“, у 

организацији Електротехничког 

факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву, свечано је отворен у сриједу, 

16. марта, на Јахорини. 

Скуп је отворио министар за научно-

технолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво Републике 

Српске, мр Срђан Рајчевић поручивши да 

„Инфотех“ представља традицију у 

научноистраживачкој заједници 

Републике Српске која траје 21 годину. 

На отварању 21. међународног научно-

стручног скупа ректор Универзитета у 

Источном Сарајеву проф. др Милан  

Кулић изразио је задовољство што ће на 

овогодишњем „Инфотеху“, који се 

одржава до петка, 18. марта у хотелу 

„Бистрица“ на Јахорини, бити 

представљено 158 радова у чијем 

креирању је учествовало 480 аутора из 

16 земаља.  

Декан Електротехничког факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву 

проф. др Божидар Поповић рекао да је 

на научни скуп пријављено више од 180 

радова, а 158 је добило позитивне 

рецензије, као и да ће научни скуп бити 

одржан у комбинованом режиму, 

усменим сесијама, али и онлајн сесијама 

гдје је пријављено 38 радова, и то 

пристиглих из Канаде, САД, као и 

европских земаља, потом Индије, 

Русије, Алжира и Египта тако да је 

научни скуп прерастао границе Европе 

на шта су на Факултету веома поносни. 
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Сарадња два универзитета – 
улагање у будућност друштва 

 

23. марта 2022. 

Ректор Универзитета у Сарајеву проф. 

др Рифат Шкријељ и проректор за 

науку, истраживање и развој 

Универзитета у Источном Сарајеву 

проф. др Јелена Крунић састали су се 

данас како би симболично обиљежили 

почетак сарадње у оквиру УСАИД-овог 

пројекта ПРО-Будућност. 

Потписивањем Уговора са 

Универзитетом у Сарајеву, те 

Меморандума о разумијевању с 

Универзитетом у Источном Сарајеву, 

почела је сарадња у оквиру које ће 

професори и студенти са ова два 

универзитета заједнички организовати 

радионице и истраживања о изградњи 

мира, повјерења, толеранције, јачању 

друштвене кохезије те другим 

процесима који доприносе помирењу у 

нашој земљи. 

 

XI Научнa конференција 

“Јахорински пословни форум 

2022“  

 

24. марта 2022. 

XI научна конференција са 

међународним учешћем „Јахорински 

пословни форум 2022“ одржана је у 

онлајн формату 24. и 25. марта. На 

конференцији биће заступљено 86 

аутора из десет земаља, рекли су 

представници Економског факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву који 

је организатор конференције. 

Декан Економског факултета на Палама 

проф. др Радомир Божић рекао је 

новинарима, на конференцији одржаној 

17. марта,  да је пристигло 49 радова, 

од којих је седам студентских и да су 

заступљени аутори из БиХ, Србије, Црне 

Горе, Сјеверне Македоније, Хрватске, 

Словеније, Мађарске, Турске, Велике 

Британије и Новог Зеланда који долазе 

са 26 факултета и 17 универзитета. 

Божић наводи да научна конференција 

тематски фокусирана на економске 

лекције из криза 2008. и 2020. године са 

нагласком на искуства и препоруке за 

предузетничке нације. 

 

Апликација студијског 

програма Туризам и 

хотелијерство за провјеру 

квалитета послата Свјетској 

туристичкој организацији 

 

 

29. марта 2022. 

Економски факултет Пале у понедјељак, 

28. марта, послао је апликацију 

студијског програма Туризам и 

хотелијерство на оцјену Свјетској 

туристичкој организацији у процесу 

потврђивања квалитета образовања у 

туризму /UNWTO ТеdQual/. 

Свечаности је присуствовала министар 

туризма и трговине Републике Српске 

Сузана Гашић, која је истакла да су 

овакве апликације програми од великог 

значаја за образовање и младе 

студенте. 

„Морамо анимирати младе људе да се 

озбиљно баве својим позивом, јер кроз 

студирање стичу одређена искустава и 

вјештине. Овакве апликације, односно 

укључивање у свјетске напретке, кључ 

су за привлачење младих, јер уколико 

им пружимо образовање и ниво какав 

они желе и виде да постоји у свијету, 

можда ћемо их задржати“, рекла је 

Гашићева новинарима. 

Она је додала да оваквим апликацијама 

показају да могу да се носе и са 

европским и свјетским стандардима и да 

могу пружити образовање какво 

заслужују сви студнети у цијелом 

свијету, па тако и у Републици Српској.  

Декан Економског факултета на Палама 

Радомир Божић рекао је да је ова 

високообразовна установа данас 

формално послала апликацију за 

провјеру стандарда квалитета, наводећи 

да ће додјела тог међународног 

сертификата бити од великог значаја за 

Факултет и студијске програме. 

 

На Електротехничком 

факултету организована 

бесплатна школа 

програмирања за 

средњошколце 

30. марта 2022. 

Омладинско удружење студената 

Електротехничког факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву 

„СТЕЛЕКС“ организовало је бесплатну 

школу програмирања за све ученике 

средњих школа са територије града 

Источно Сарајево. 

У свечаној сали Електротехничког 

факултета у понедјељак, 28. марта, 

отворена је школа веб 

програмирања „WEBS“. Полазницима је 

уприличен свечани пријем и уручени су 

симболични поклони. 
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