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Проф. др Александра Фигурек 
Пољопривредни факултет 
Универзитет у Бањој Луци 
Датум: 07.10.2020. године 
 
Свим члановима академске заједнице 

Универзитета у Бањој Луци 

 

Предмет: Спровођење истраживања са циљем идентификовања критичних тачака који 
су узроковали "пад" нашег Универзитета у Бањој Луци на Вебометрикс листи 

 

Поштовани, 

Након апела којег сам упутила 26.08.2020. године академској заједници 
Пољопривредног факултета, а у којем сам навела да је на Вебометрикс ранг листи,  наш 
Универзитет у Бањој Луци забиљежио велики пад  (за више од 800 мјеста), те узимајући 
у обзир  допис проректора бр. 01-3.2041/20 од 10.09.2020. године, одлучила сам да 
спроведем истраживање на нашем Универзитету, како бих дала свој допринос 
идентификовању критичних тачака који су узроковали поменуту позицију нашег 
Универзитета.  

Напомињем, да се наше колеге на Универзитету у Сарајеву налазе на 1508. мјесту, 
а наш Унивезитет у Бањој Луци на 3882. мјесту. Уколико посматрамо регионале оквире, 
Универзитет у Београду се налази на 441. мјесту, а Универзитет у Црној Гори на 1915. 
мјесту. 

Са циљм да унаприједимо позицију нашег Универзитета, неопходно је да снажније 
приступимо реализацији активности које су дефинисане Стратегијом о 
интернационализацији Универзитета у Бањој Луци (а које између осталог имају за циљ 
повећање видљивости нашег Универзитета): 

o Заједничке научноистраживачке активности са угледним иностраним 
институцијама, кроз сарадњу са међународно признатим истраживачима с 
циљем: повећања научне продукције и унапријеђења квалитета научно-
истраживачког рада, усавршавања наставника и докторанада. 

o Спровођење истраживања или дијела истраживања у иностранству. 
o Учешће и/или организовање међународних научних конференција са угледним 

иностраним високообразовним и научним институцијама, позивна предавања, 
љетне школе, семинари.  

o Публиковање међународних научних часописа који задовољавају стандарде 
утицајних цитатних база/или објављивање радова у таквим часописима. 

o Чланство Универзитета и чланица у водећим међународним мрежама високог 
образовања и кориштење могућности и предности које пружају, те активније 
учествовање у међународним високошколским мрежама у којима су чланови 
Универзитет и чланице.  

o Повећање реализације активности из потписаних уговора о сарадњи и склапање 
нових уговора о сарадњи кроз стратешка партнерства са угледним 
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универзитетима и институтима у иностранству, те повећање активног учешћа 
запослених у реализацији истих. 

o Боравак наставника и сарадника на институцијама у иностранству ради 
истраживања, наставе или обуке, објављивања радова у међународним 
референтним научним публикацијама, (цитираности у референтним научним 
публикацијама). 

o Извођење наставе на енглеском или неком другом страном језику на 
Универзитету. 

o Други видови међународног доприноса као што су међународни пројекти, 
организовање различитих међународних догађаја и сл. 

 
Наведеном Стратегијом је дефинисано и да се расположиви ресурси оптимизују и 

утврђени недостаци отклоне или неразвијени сегменти да се унаприједе, чиме би 
Универзитет био много више видљив и препознат у европском простору. Потребно је 
обезбиједити подршку мултидисциплинарним и интердисциплинарним заједничким 
студијским програмима и/или двоструким/вишеструким програмима са партнерима у 
Европи, значајно повећати размјену студената и особља између Универзитета и  
институција у Европи, затим организовати више међународних скупова, те повећати 
број заједничких публикација и пројеката са партнерима у Европи. 
Формирање стратешких партнерства са угледним иностраним институцијама са циљем 
спровођења заједничких активности у области наставе, науке, трансфера технологија и 
иновација, представљају важан аспект интернационализације Универзитета и 
позиционирања у регионалним, европским и глобалним оквирима. 
 

Планирано истраживање ће у великој мјери помоћи идентификовању проблема, 
те мотивисати наставнике и сараднике за остваривање бољих резултата и већег 
доприноса у погледу видљивости нашег Универзитета (обзиром да истраживање у својој 
коначној фази подразумијева и груписање (према активностима које су дефинисане 
Стратегијом о интернационализацији) наставника/сарадника у три категорије (H/M/L – 
допринос (High, Middle, Low) у погледу остваривања активности дефинисане стратегије, 
те видљивости Универзитета). У том смислу је неопходно прикупити следеће податке за 
наставнике и сараднике нашег Универзитета. 

 
Име и презиме наставника/сарадника 

Google scholar 
h – индекс   
i10 индекс   

Scopus 
Број публикација   
Цитираност   
h-индекс   

Web of Science  
Број публикација   
Цитираност   
H-индекс  
Web of Science Researcher ID:  
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Учешће у међународним пројектима-програмима ЕУ (у последње 3 године) 

Назив 
број 

пројеката 
координатор/ 

учесник (навести облик учешћа) 
Ерасмус +   
К1- кредитна размјена     
      
К2-изградња капацитета     
      
Horizon 2020   
  
Ceepus     
   
COST     
   

Напомена: Уколико су наставници/сарадници учествовали у одређеним међународним пројектима, а 
који нису наведени на листи, у наставку табеле навести назив пројекта- међународног програма. 

 Допринос наставника/сарадника (у последње 3 године)  
бр. 

 
Држава/издавач 

Аутор/коаутор научне књиге међународног значаја   
Аутор/коаутор монографије међународног значаја   
Поглавље у монографији међународног издавача   
Аутор/коаутор рецензираног универзитетског уџбеника 
који се користи у иностранству 

  

Стручна књига издата од међународног издавача   
Аутор/коаутор елабората или студије међународног 
значаја 

  
 

Гостујући професор/истраживач на универзитетима у 
иностранству (навести име државе и период) 

  

 
Навести и друге видове доприноса академској заједници који подразумијева анагажовање у 
међународним удружењима/организацијама/асоцијацијама: 

Међународна организација/ 
институција удружење  
(у последње 3 године) 

 
Навести облик сарадње 

 
Постигнути резултати 

   
    
    
  

Други облици међународне сарадње (конференције, 
симпозијуми, скупови, панели, предавања)  (у последње 
3 године) 

 
бр. 

 
Држава/Издавач 

Међународни научни скупови   
Уводно предавање по позиву   
Предавање по позиву на научном скупу међународног 
значаја, штампано у цјелини 

  

Научни рад на научном скупу међународног значаја, 
штампан у цјелини 

  

Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у 
зборнику извода радова 
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Остале професионалне активности (у последње 3 године) Навести учешће 
Уређивање научне монографије или тематског научног 
зборника међународног значаја 

 

Уређивање међународног научног часописа  
Уређивање зборника саопштења међународног научног 
скупа 

 

Рецензент међународне књиге  
  

 

Награде на међународном нивоу (навести):___________________________________________________ 

Друге активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању угледа 
Универзитета(навести):____________________________________________________________________ 

Подршка за међународну сарадњу и научно-истраживачки рад 
(у последње 3 године) 

Навести 

Подстицање научне продуктивности у међународним 
референтним часописима и награђивање за научна достигнућа – 
Министарство науке 

 

Награда за остварене међународне резултате у научно-
истраживачком и образовном раду – Универзитет у Бањој Луци 

 

Други фондови  
 

На овај начин, наставници и сарадници који су мање (или нису ангажовани) у 
погледу активности које су дефинисане Стратегијом о интернационализацији, биће 
мотивисани да се више ангажују и "пређу у већу групу", која остварује допринос 
повећању видљивости нашег Универзитета у Бањој Луци. 

 
Уколико сви дамо свој допринос у остваривању активности поменуте Стратегије, 

наш Универзитет има велике шансе да унаприједи своју позицију на Вебометрикс листи, 
а вјероватно постане кандидат и за друге листе свјетских Универзитета. 

  
Молим Вас да ми тражене податке доставите до 23.10.2020. године на меил 

адресу: aleksandra.figurek@agro.unibl.org. 
 

С поштовањем.  

Прилог: Упитник 

  

 Проф. др Александра Фигурек 

 

mailto:aleksandra.figurek@agro.unibl.org

