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Приједор, 28.04.2015.год. 



На четрдесетпрвој сједници ННВ Рударског факултета која је одржана 09.04.т.г. под 

тачком текућа питања, формиран је Тим за промоцију Рударског факултета у Приједору 

а у циљу уписа нових  студената у академску  2015-16.годину.  

У договору са деканом Рударског факултета, планирана је промоција у школама 

приједорске регије укључујући Козарску Дубицу, Нови Град и Костајницу, и по први пут 

планирано је да се промоција одржи и у граду Добоју и општинама Угљевик, Зворник, 

Братунац, Милићи, Фоча, Гацко и Невесиње.  

За промоцију су припремљени:  презентација, рекламни материјал у виду тролисница са 

основним подацима о раду факултета и рекламни плакати Рударског факултета. 

У два града и десет општина, ( 18 школа),  промоција је успјешно извршена, подијељено је 

око 1300 тролисница и око 20-так плаката. Тамо гдје је то било могуће, извршена је и 

видео презентација по разредима или су организоване групе од неколико одјељења гдје се 

у једној учионици одвијала презентација.  

Чланови Тима су писали детаљне извјештаје са сваке промоције а исти ће уз овај 

Извјештај бити  достављени руководству и архиви  Рударског факултета. 

Из свега горе наведеног, Тим је мишљења да је промоцију неопходно обавити у мјесецу 

марту, а то је и препорука појединих директора који  последњих година у својим школама 

имају промоцију факултета са Универзитета у Бањој Луци, Источног Сарајева, Београда и 

Новог Сада. 

Такође, приједлог Тима је да све материјале везане за упис нових студената треба 

поставити на сајт Факултета (конкурс, бруцошки водич, примјер уплатнице за пријaву и 

упис...) 

Корисне информације и искуства стечена приликом рада Тима и саме промоције ће 

сигурно помоћи у будућим промоцијама нашег факултета како би постигли још бољи 

ниво што се тиче квалитета и броја уписаних студената. Наравно  да то не зависи од саме 

промоције већ и од подршке Универзитета и градских власти Приједора у смислу 

обезбијеђивања услова за студирање студената који долазе из других дијелова Републике 

Српске а не само из приједорске регије. 

Генерално говорећи, закључак Тима је да је промоција Рударског факултета протекла без 

проблема и на задовољавајућем нивоу! 

 

Извјештај сачинили: 

мр Љиљана Танкосић,дипл.инж.руд. 

мр Љубица Фигун, дипл.инж.руд. 

мр Миодраг Челебић, дипл.инж.руд. 

мр Жарко Ковачевић, дипл.инж.руд. 

мр Јована Црногорац,дипл.инж.руд. 

Дражана Тошић,дипл.инж.руд. 

Приједор, 25.04.2016.год. 
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На радном састанку декана, професора и сарадника Рударског факултета, који је одржан 

04.04.т.г. договорено је да се и ове године уради  промоција Факултета у циљу уписа 

нових  студената у академску 2016/17.годину. Такође, пратећи модерне трендове 

оглашавања, договорено је по први пут отварање   fb странице Рударског факултета са 

мотивационим текстом за упис нових кандидата. 

У договору са деканом Рударског факултета, планирана је промоција у школама 

приједорске регије укључујући Козарску Дубицу, Нови Град и Костајницу, а да се плакати 

и промотивни материјали подијеле  у Милићима, Невесињу, Гацку и Цазину.  

За промоцију су припремљени: презентација, рекламни материјал у виду тролисница са 

основним подацима о раду факултета и рекламни плакати Рударског факултета. 

Подијељено је око 500 тролисница и око 20-так плаката. Тамо гдје је то било могуће, 

извршена је  и видео презентација по разредима или су организоване групе од неколико 

одјељења гдје се у једној учионици одвијала презентација.  

Чланови Тима су писали детаљне извјештаје са сваке промоције а исти ће уз овај 

Извјештај бити  достављени руководству и архиви Рударског факултета. 

Такође, активирана је и fb страница за приједорску регију а планирано је отварање за још 

четири регије : бањалучку, добојску, бијељинску и подручје Херцеговине!. 

Из свега горе наведеног, Тим је мишљења да је промоцију неопходно обавити у мјесецу 

јануару, а то је  и препорука појединих директора који  последњих година у својим 

школама имају промоцију факултета са Универзитета у Бањој Луци, Источног Сарајева, 

Београда и Новог Сада. Обзиром да студенти завршне године већ посједују одређена 

знања из области рударства и рударске струке и могу допринјети промоцији факултета, 

мишљење је да у Тим укључити и студенте Рударског факултета који су на завршној 

години. 

Такође, приједлог Тима је да све материјале везане за упис нових студената треба 

поставити на сајт Факултета (конкурс, бруцошки водич, примјер уплатнице за пријaву и 

упис...) 

Корисне информације и искуства стечена приликом рада Тима и саме промоције ће 

сигурно помоћи у будућим промоцијама нашег факултета како би постигли још бољи 

ниво што се тиче квалитета и броја уписаних студената. Наравно да то не зависи од саме 

промоције већ и од подршке Универзитета и градских власти Приједора у смислу 

обезбијеђивања услова за студирање студената који долазе из других дијелова Републике 

Српске а не само из приједорске регије. 

Генерално говорећи, закључак Тима је да је промоција Рударског факултета протекла без 

проблема  и  на задовољавајућем нивоу! 

 



Извјештај сачинили: 

мр Љиљана Танкосић,дипл.инж.руд.,ср 

мр Јелена Триван, дипл.инж.руд., ср 

мр Љубица Фигун, дипл.инж.руд.,ср 

мр Миодраг Челебић, дипл.инж.руд.,ср 

мр Жарко Ковачевић, дипл.инж.руд.,ср 

мр Јована Црногорац,дипл.инж.руд.,ср 

Дражана Тошић,дипл.инж.руд.,ср 

 

 

 

 

  


