ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ
Право уписа на први циклус студија на Факултету физичког васпитања и спорта имају сва
лица која су завршила четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској
и Босни и Херцеговини, као и лица која имају еквивалентно образовање у иностранству.
Лица која су средњу школу завршила у иностранству дужна су да свједочанство или
диплому нострификују у Министарству просвјете и културе Републике Српске. Студенти
се уписују на први циклус студија у складу са условима из конкурса који расписује
Универзитет у Бањој Луци на основу приједлога Сената Универзитета. Влада Републике
Српске утврђује број студената за упис у предстојећу школску годину, а конкурс за упис
на студијске програме се објављује јавно.
Критеријуми и начин избора кандидата за упис на Факултет физичког васпитања и спорта
су прописани Законом о високом образовању (успјех у претходном образовању, врста
претходног образовања, посебна знања, вјештине, способности и сл.). За упис на први
циклус студија полаже се пријеми испит.

Приликом пријављивања на конкурс за упис на Факултет физичког васпитања и спорта,
кандидати прилажу оригинална документа као што је наведено у конкурсу. Потребно је
доставити следеће:

- извод из матичне књиге рођених
- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
- свједочанства свих разреда средње школе и диплому завршене четворогодишње
средње школе
- љекарско увјерење
- доказ о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита

Пријављивање кандидата на конкурс и пријављивање за полагање пријемног испита се
врши у просторијама Студентске службе факултета.
На полагање пријемног испита кандидат је дужан понијети идентификациони документ
(личну карту или пасош).

Начин провођења пријемног испита и рангирање кандидата за упис на први циклус
студија су регулисани Правилником о упису кандидата на први циклус студија на
Факултету физичког васпитања и спорта.

Приликом рангирања кандидата за упис на први циклус студија на оба студијска програма
на Факултету физичког васпитања и спорта у обзира се узима следеће:

- резултат на пријемном испиту (максимално 50 бодова)
- успјех у средњој школи (максимално 50 бодова)
НАПОМЕНА: рачуна се као укупан збир оцјена свих предмета од првог до четвртог
разреда средње школе подијељен укупним бројем предмета и помножен са десет (10)

САДРЖАЈ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - ОПШТИ НАСТАВНИЧКИ
Пријемни испит садржи практичну провјеру физичких способности и писмену провјеру
знања и обухвата следеће:

1. полиструктурални базични полигон (максимално 15 бодова)
2. полигон спортских игара (максимално 15 бодова)
3. тест опште информисаности из области спорта ( максимално 20 бодова)
НАПОМЕНА: са садржајем полигона за провјеру физичких способности кандидати ће
бити упознати на дан полагања пријемног испита.
ПОЛИСТРУКТУРАЛНИ БАЗИЧНИ ПОЛИГОН садржи низ различитих препрека и
моторичких задатака које кандидат треба да савлада тачно, сигурно, без пада. Овим
полигоном се врши провјера способности.

ПОЛИГОН СПОРТСКИХ ИГАРА садржи низ задатака којима се провјерава техника
елемената одбојке, фудбала, рукомета и кошарке. Кандидат задатке треба да изврши
сигурно и прецизно.

ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА садржи 40 питања
којима се провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова
(познавање правила у различитим спортским гранама, такмичарских резултата,
Олимпијских игара и томе слично).

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СПОРТ

ДЕПАРТМАН – СПОРТСКИ ТРЕНЕР

Пријемни испита садржи практичну провјеру физичких способности и писмену провјеру
знања и обухвата следеће:
1. полигон одређене спортске гране коју је кандидат изабрао (нпр. Тренер одбојке полаже
полигон елемената одбојке) (максимално 30 бодова)
НАПОМЕНА: кандидати ће бити упознати са садржајем полигона на дан пријемног
испита
2. тест опште информисаности из области спорта (максимално 20 бодова)

ПОЛИГОН ИЗАБРАНЕ ГРАНЕ СПОРТА садржи низ задатака којима се провјерава
ниво знања технике елемената. Кандидат задатке треба да изврши сигурно и прецизно.

ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА садржи 40 питања
којима се провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова
(познавање правила у различитим спортским гранама, такмичарских резултата,
Олимпијских игара и томе слично).

ДЕПАРТМАН – КОНДИЦИОНИ ТРЕНЕР

Пријемни испита садржи практичну провјеру физичких способности и писмену провјеру
знања и обухвата следеће:
1. специфични полигон кондиције (максимално 30 бодова)
НАПОМЕНА: кандидати ће бити упознати са садржајем полигона на дан пријемног
испита
2. тест опште информисаности из области спорта (максимално 20 бодова)

СПЕЦИФИЧНИ ПОЛИГОН КОНДИЦИЈЕ садржи низ различитих препрека и задатака
које кандидат треба да савлада сигурно, без пада. Кандидат задатке треба да изврши
сигурно и прецизно.
ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА садржи 40 питања
којима се провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова
(познавање правила у различитим спортским гранама, такмичарских резултата,
Олимпијских игара и томе слично)

ДЕПАРТМАН СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА

Пријемни испит садржи двије писмене провјере знања и обухвата следеће:
1. тест о рекреацији (максимално 30 бодова)
2. тест опште информисаности из области спорта (максимално 20 бодова)

ТЕСТ О РЕКРЕАЦИЈИ садржи питања познавања појмова о рекреацији, утицају
вјежбања на здравље, рекреативних модела и сл.
ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА садржи 40 питања
којима се провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова
(познавање правила у различитим спортским гранама, такмичарских резултата,
Олимпијских игара и томе слично)

ДЕПАРТМАН МЕНАЏЕР У СПОРТУ

Пријемни испит садржи двије писмене провјере знања и обухвата следеће:

1. Писмени рад на задану тему (максимално 30 бодова)
2. Тест опште информисаности из области спорта (максимално 20 бодова)

ПИСМЕНИ РАД НА ЗАДАНУ ТЕМУ подразумијева да кандидат напише слободни
састав. Понуђене су му три теме, од којих бира једну о којој пише.
ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА садржи 40 питања
којима се провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова
(познавање правила у различитим спортским гранама, такмичарских резултата,
Олимпијских игара и томе слично).

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Рангирање кандидата врши се након завршеног пријемног испита. Резултати успјеха из
средњешколског образовања и резултати са пријемног испита се сабирају и прави се ранг
листа на којој се налазе сви кандидати који су приступили пријемном испиту.

