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РИЈЕЧ ДЕКАНА
Несмиљено се наставља осипање и растакање стварности уз даље 
разарање свих темељних хуманистичких вриједности које се 
представљају као пуки терет или непожељан пртљаг. Плурализам 
изведен на монистичким типовима партикуларизма, хомогенизација 
партикуларног све до хомогенизације и абдикације самог мишљења, 
изоштрава осјећај да стварност остаје без било каквог смјера/смисла. 
Свијет којем смо потребни још само као функције сведене на ниво 
ресурса и бачени на планетарну пијацу тржишта рада има своје 
практичне менаџере који би да темељне принципе људскости 
најрадије  истисну  са повијесног хоризонта; но управо такви не виде 
да ће нас већ сутра изнова заскочити стара питања шта ћемо с 
човјеком? и како мисаоно обухватити овако расуту стварност? А 
јасно је да одговори на њих могу доћи само из зоне хуманистичких и 
друштвених дисциплина те умјетности...

проф. др. Мухамед Џелиловић 
декан Факултета

Шта ћемо са 
човјеком?

Како мисаоно 
обухватити овако 
расуту стварност?
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ХИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА

Филозофски факултет у Сарајеву основан је 11. 11. 1950. године на основу 
Уредбе о Филозофском факултету у Сарајеву, коју је тадашња Влада 
Народне Републике Босне и Херцеговине објавила 14. 2. 1950. године. 

Кантон Сарајево преузео је право оснивача Филозофског факултета 
Универзитета у Сарајеву.

Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву мјесто је сусретања различитих 
култура, разноврсних мишљења, мудрости зрелог доба и креативне љепоте 
младости. Кроз академску отвореност, иницијативу и ичешће у јавним 
догађањима Факултет жели бити цетар цјеложивотног учења и образовања 
одговорних и друштвено активних грађана. 

У динамичном наставном процесу на Факултету се образују и одгајају будући 
наставници, стручњаци и научници из области хуманистичких и друштвених 
наука, који су спремни да одговоре на изазове каријере 21. вијека. 

Својом академски разноврсном природом Факултет иницира и развија дијалоге 
међу културама, отвара хоризонте разумијевања те његује прихватање и 
поштовање појединаца у њиховој јединствености и различитости.

Осим његове основне образовне дјелатности, Филозофски факултет је од свог
оснивања па све до данас био и остао мјесто интензивног 
научно-истраживачког рада и бројних активности везаних за развој и 
промоцију филозофских, социолошких, хисторијских, археолошких, педагошких, 
психолошких, филолошких, лингвистичких, те из области примијењене 
лингвистике, етнологије, специјале педагогије, методике наставе, хисторије 
умјетности, књижевнохисторијских и библиотечко-информацијских наука.

Поред тога, Факултет дјелује и као установа за стручно образовање и 
усавршавање,  педагошко образовање те као установа за нострифицирање 
диплома, провјеру знања из матерњег језика и страних језика, допунске испите, 
послове превођења, лекторирања и издавачку дјелатност, експертне и 
консултантске услуге.

1950.

2018.

6 одсјека

13 одсјека
2 катедре
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МИСИЈА
Филозофски факултет 
Универзитета у Сарајеву 
одговоран је да кроз 
наставно-научни процес и 
истраживачки рад образује 
способне, креативне и 
међународно компетентне 
кадрове у свим областима у 
којима дјелују, а који су од 
интереса за цијелу Босну и 
Херцеговину, како би могли 
професионално и квалитетно, 
извршавати захтјевне задатке 
модерне привреде у европском и 
свјетском политичком, 
друштвеном, хуманистичком и 
културном контексту. 

ВИЗИЈА
Филозофски факултет 
Универзитета у Сарајеву, кроз 
наставни процес, утемељен на 
истраживањима, иновацијама и 
академској изврсности, образоват 
ће носиоце развоја Босне и 
Херцеговине те ће кроз научни и 
истраживачки рад потицати 
стварање нових рјешења и 
креативних идеја и на тај начин 
бити ослонац одрживог развоја 
Босне и Херцеговине. 

Истраживање, 
иновације и академска 
изврсност

Образовање носилаца 
развоја Босне и 
Херцеговине

Образовати 
способне, 

креативне и 
међународно 
компетентне 

кадрове
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СТУДИРАЊЕ
по болоњским принципима
Од академске 2005/2006. године на 
Факултету је започео студиј по 
болоњским принципима (3+2), 
односно по новим европским 
стандардима и циљевима и уведен 
је ЕЦТС бодовни систем (EUROPEAN 
CREDIT TRANSFER SYSTEM). 

На тај начин пружена је могућност 
препознавања и поређења 
студијских програма са угледним 
европским универзитетима, а тиме 
и могућност студентске 
мобилности.

Увођењем студирања по 
болоњским принципима 
успоставио се и систем осигурања 
квалитета високог образовања у 
којем студенти, заједно са 
наставницима, имају велику улогу у 
процесима вредновања и 
побољшања квалитета студија.

Основни студиј 
организован је у два 
циклуса 
(3 године + 2 године) 

Да би студенти стекли стручни 
степен бакалауреат/бечелор, 
потребно је да успјешно заврше 
6 семестара, тј. три године 
студија и остваре 180 ЕЦТС 
бодова (60 за једну годину, 
односно 30 у сваком семестру). 

За стицање звања магистра 
потребне су још двије године 
студија и освојених додатних 120 
ЕЦТС бодова.

НАЧИН СТУДИРАЊА

2005/2006.

3 I. циклус

II. циклус

6
семстара

3
године

180
ЕЦТС
бодова
БАКАЛАУРЕАТ
/БЕЧЕЛОР+

2 4
семестара

2
године

120
ЕЦТС
бодова
МАГИСТАР

60
 Е

Ц
ТС

60
 Е

Ц
ТС

60
 Е

Ц
ТС

1 2 3
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ЗАШТО СТУДИРАТИ
на Филозофском факултету

Филозофски факултет 
Универзитета у Сарајеву најстарија 
је високошколска институција те 
врсте у Босни и Херцеговини.
Студирањем на овој 
наставно-научној установи стиче 
се широко образовање из области 
хуманистичких и друштвених наука 
и то: филозофије, социологије, 
етнологије, хисторије, хисторије 
умјетности, археологије, 
педагогије, специјалне педагогије,  
психологије, босанског, хрватског и 
српског језика, књижевности 
народа Босне и Херцеговине, 
енглеског, њемачког, арапског, 
турског, перзијског, руског, 
француског, италијанског, 
шпанског, латинског, грчког језика, 
компаративне књижевности и 
библиотекарства.
Студенти могу проширити своја 
знања слушањем и полагањем 
изборних предмета из чешког и 
шведског језика, који су 
дефинирани унутар студијских 
програма, као и из словеначког, 
пољског и јапанског  језика. 

Студенти могу 
проширити своја 

знања слушањем и 
полагањем изборних 

предмета из чешког и 
шведског језика, који 

су дефинирани унутар 
студијских програма, 
као и из словеначког, 

пољског и јапанског  
језика 

Студирањем на овој наставно-научној 
установи стиче се широко образовање из 
области хуманистичких и друштвених 
наука

Филозофски 
факултет је једина 

високошколска 
институција у 

Босни и 
Херцеговини на 

којој се изучава 12 
различитих језика
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МОГУЋНОСТИ ЗАПОСЛЕЊА

По завршетку студија студенти су, захваљујући компетенцијама 
и вјештинама које се стекли на Факултету, оспособљени за рад у 
средњим и основним школама, библиотекама, музејима, 
архивима, институтима различите намјене, заводима за 
заштиту споменика, документацијским центрима. Такођер, као 
стручни сарадници, могу судјеловати у раду предшколских и 
школских установа, установа које се баве културом, 
издаваштвом, медијима, здравственом и социјалном скрби, у 
државној управи, јавним и приватним установама. 

Студенти који заврше наставничка усмјерења могу се 
запослити као наставници у средњим и основним школама. 

Студенти који заврше ненаставне студијске програме могу 
полагати испите из педагошког образовања и оспособити се за 
рад у средњој и основној школи.

Дипломирани студенти и студентице Филозофског 
факултета данас су признати академици, 
универзитетски професори , наставници у 
средњим и основним школама, стручњаци у 
пракси, културни и јавни радници, умјетници и 
који остварују међународна признања, 
књижевници, новинари, дипломате
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ОДСЈЕЦИ И КАТЕДРЕ

Одсјек за
англистику

Одсјек за
филозофију

Одсјек за
германистику

Одсјек за
хисторију

Одсјек за
босански, 
хрватски и 
српски 
језик

Катедра за 
хисторију/повијест 
умјетности

Катедра за
археологију

Одсјек за
књижевност
и народа 
Босне и 
Херцеговине

Одсјек за
компаративну 
књижевност и 
библиотекарство

Одсјек за
оријенталну 
филологију

Одсјек за
педагогију

Одсјек за
педагогију

Одсјек за
романистику

Одсјек за
славенске 
језике и 
књижевност

Одсјек за
социологију

Наставно-научни процес одвија 
се на основним и 
комбинираним студијским 
програмима који могу бити 
једнопредметни и 
двопредметни. 

Увођењем болоњског система 
студирања уведени су и 
смјерови.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

II. ЦИКЛУС

На Филозофском факултету 
Универзитета у Сарајеву могу се, 
након завршеног I. циклуса 
студија, уписати студијски 
програми II. циклуса у својству 
редовног, редовног 
самофинансирајућег и 
ванредног* студента у трајању од 
двије године, односно 4 семестра 
(120 ЕЦТС) за стицање звања 
МАГИСТАР/МАСТЕР.

I. ЦИКЛУС

На Филозофском факултету 
Универзитета у Сарајеву могу се 
уписати студијски програми I. 
циклуса у својству редовног, 
редовног самофинансирајућег  и 
ванредног студента у трајању од 
три године, односно 6 семестара 
(180 ЕЦТС) за стицање звања 
БАКАЛАУРЕАТ/БАЧЕЛОР.

6
семестара

3
године

180
ЕЦТС
бодова
БАКАЛАУРЕАТ
/БАЧЕЛОР

60 ЕЦТС

60 ЕЦТС

60 ЕЦТС

1

2

3

РЕДОВНИ

РЕДОВНИ
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ

ВАНДРЕДНИ*

4
семестра

2
године

120
ЕЦТС
бодова
МАГИСТАР
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УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми I. циклуса студија

ОДСЈЕК ЗА АНГЛИСТИКУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј

ОДСЈЕК ЗА БОСАНСКИ, ХРВАТСКИ И СРПСКИ ЈЕЗИК

Енглески језик и књижевност Енглески језик и књижевност 
и друга студијска група

Druga studijska grupa i 
engleski jezik i književnost

Двопредметни студиј

Босански, хрватски и српски језик и књижевности народа Босне и 
Херцеговине - наставнички смјер

Босански, хрватски и српски језик и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА ФИЛОЗОФИЈУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Филозофија Филозофија и социологија

Филозофија и 
друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Социологија Социологија и 

и друга студијска група

Социологија и етнологија
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УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми I. циклуса студија

ОДСЈЕК ЗА ГЕРМАНИСТИКУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Њемачки језик и књижевност Њемачки језик и књижевност 

и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА ХИСТОРИЈУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Historija Historija

и друга студијска група

Катедра за хисторију/повијест умјетности
Двопредметни студиј

Хисторијаумјетности  и друга студијска група

Друга студијска група и хисторија умј

Катедра за археологију
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Археологија Археологија

и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА ЗА КЊИЖЕВНОСТИ НАРОДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Двопредметни студиј

Књижевности народа Босне и Херцеговине - наставнички смјер и 
босански, хрватски и српски језик  - наставнички смјер

Књижевности народа Босне и Херцеговине - наставнички смјер и 
друга студијска група
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УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми I. циклуса студија

ОДСЈЕК ЗА КОМПАРАТИВНУ КЊИЖЕВНОСТ И БИБЛИОТЕКАРСТВО
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Компаративна књижевност Компаративна књижевност 

и библиотекарство

Компаративна књижевност
и друга студијска група

Библиотекарство
и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА ОРИЈЕНТАЛНУ ФИЛОЛОГИЈУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Арапски језик и књижевност Арапски језик и књижевност

и друга студијска група

Турски језик и књижевност
и друга студијска група

Перзијски језик и књижевност
и друга студијска група

Турски језик и књижевност

Перзијски језик и књижевност

ОДСЈЕК ЗА ПЕДАГОГИЈУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Педагогија Педагогија

и друга студијска група
Специјална педагогија
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УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми I. циклуса студија

ОДСЈЕК ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
Једнопредметни студиј
Психологија

ОДСЈЕК ЗА РОМАНИСТИКУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Француски језик и књижевност Француски језик и књижевност

и друга студијска група

Француски језик и књижевност
i Италијански језик и књижевност

Италијански језик и књижевност
и друга студијска група

Италијански језик и књижевност

Латински језик и 
римска књижевност
и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА СЛАВЕНСКЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Руски језик и књижевност Руски језик и књижевност

и друга студијска група

12



УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми II. циклуса студија

ОДСЈЕК ЗА АНГЛИСТИКУ
Једнопредметни студиј
Енглески језик и књижевност - наставнички смјер
Енглески језик и књижевност - преводилачки смјер
Енглески језик и књижевност - књижевни смјер

Енглески језик и књижевност - лингвистички смјер

ОДСЈЕК ЗА БОСАНСКИ, ХРВАТСКИ И СРПСКИ ЈЕЗИК
Двопредметни студиј

Босански, хрватски и српски језик и књижевности народа Босне и 
Херцеговине - наставнички смјер

Босански, хрватски и српски језик и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА ФИЛОЗОФИЈУ
Једнопредметни студиј
Филозофија - наставнички смјер
Филозофија - знанствени смјер

ОДСЈЕК ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Једнопредметни студиј
Социологија

ОДСЈЕК ЗА ГЕРМАНИСТИКУ
Једнопредметни студиј
Њемачки језик и књижевност - наставнички смјер
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УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми II. циклуса студија

ОДСЈЕК ЗА ХИСТОРИЈУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Хисторија - наставнички смјер Хисторија - наставнички смјер

и друга студијска група

Катедра за хисторију/повијест умјетности
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Хисторија умјетости - 
наставнички смјер

Студијска група Хисторија 
умјетности: Умјетност на тлу  
Босне и Херцеговине од 15. 
стољећа до 1918. године -  
научни смјер  и друга студијска 
група 

Друга студијска група и 
Хисторија умјетности: 
Умјетност на тлу Босне и 
Херцеговине  од 15. стољећа 
до 1918. године - научни смјер

Студијска група Хисторија 
умјетности: Модерна и 
савремена умјетност - научни 
смјер и друга студијска група 

Друга студијска група и 
Хисторија умјетности: Модерна 
и савремена умјетност - научни 
смјер
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УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми II. циклуса студија

Катедра за археологију
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Археологија Археологија

и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА ЗА КЊИЖЕВНОСТИ НАРОДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Kњижевности народа Босне и 
Херцеговине - наставнички 
смјер i босански, хрватски и  
српски језик  - наставнички 
смјер

Kњижевности народа Босне и 
Херцеговине - наставнички 
смјер и друга студијска група

Једнопредметни студиј Двопредметни студиј

Књижевности народа 
Босне и Херцеговине

ОДСЈЕК ЗА КОМПАРАТИВНУ КЊИЖЕВНОСТ И БИБЛИОТЕКАРСТВО
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Компаративна књижевност Компаративна књижевност 

и библиотекарство

Компаративна књижевност
и друга студијска група

Библиотекарство
и друга студијска група
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ОДСЈЕК ЗА ОРИЈЕНТАЛНУ ФИЛОЛОГИЈУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Арапски језик и књижевност Арапски језик и књижевност

и друга студијска група

Турски језик и књижевност
и друга студијска група

Перзијски језик и књижевност
и друга студијска група

Турски језик и књижевност

Перзијски језик и књижевност

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми II. циклуса студија

ОДСЈЕК ЗА ПЕДАГОГИЈУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Педагогија - струковни смјер Педагогија - струковни смјер

и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
Једнопредметни студиј
Психологија
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ОДСЈЕК ЗА РОМАНИСТИКУ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Француски језик и књижевност Француски језик и књижевност

и друга студијска група

Француски језик и књижевност
и Италијански језик 
и књижевност
Италијански језик и књижевност
и друга студијска група

Италијански језик и 
књижевност

Латински језик и 
римска књижевност
и друга студијска група

ОДСЈЕК ЗА СЛАВЕНСКЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ
Једнопредметни студиј Двопредметни студиј
Руски језик и књижевност - 
наставнички смјер

Руски језик и књижевност - 
наставнички смјер
и друга студијска група

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
Студијски програми II. циклуса студија
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МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА
размјена студената

Поред тога што имају прилику да 
стичу нова искуства и остварују 
контакте са својим колегама из 
других земаља, студентима и 
студентицама се на овај начин 
омогућава и да буду дијелом 
наставног процеса на страним 
универзитетима. Овакве су 
активности од непроцјењиве 
важности у развоју сваког 
појединца и академске заједнице.

На сличан начин, студенти са 
других универзитета кроз 
програме размјене и 
билатералних споразума долазе 
да студирају код нас и сваке 
године број гостујућих студената 
се повећава.

Филозофски факултет учествује у разним 
програмима размјене студената: 

ERASMUS+,  CEEPUS, MEVLANA, DAAD, FULBRIGHT.

Студентима се 
на овај начин 
омогућава и да 
буду дијелом 
наставног 
процеса на 
страним 
универзитетима
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НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Факултет је домаћин различитим научним конференцијама, 
семинарима, округлим столовима и радионицама. Студенти су 
незамјењив дио тог чврстог ланца активности, те својим 
волонтирањем, или директним учешћем, доприносе развоју 
научне мисли наше академске заједнице, и показују зрелост и 
жељу да знања која усвоје током наставе на матичним 
одсјецима подијеле са колегицама и колегама на свим 
академским нивоима. Резултат таквих активности студената 
подразумијева отварање нових, неистражених перспектива у 
скоро свим дисциплинама хуманистичких и друштвених наука. 

Гостујућа 
предавања 
домаћих и 
међународних 
стручњака, и 
промоције 
књига и 
часописа

Гостујућа предавања домаћих и 
међународних стручњака, и 
промоције књига и часописа су 
такођер дио 
научно-истраживачких 
активности на Филозофском 
факултету. Часописи Слово и 
Сопхос су битан резултат 
напора младих истраживача и 
студената Филозофског 
факултета, а многе нове 
перспективе су на хоризонту. 

Филозофски факултет је одувијек био 
покретач друштвених и културних процеса, 
и научнои-страживачки рад се скоро седам 
деценија изузетно успјешно одвија
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ПРОГРАМ ПЕДАГОШКОГ ОБРАЗОВАЊА

Одсјек за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву 
реализира програм Педагошког образовања наставника. Програм је 
намијењен свим заинтересиранима са завршеним докторатом и 
магистеријем, факултетом, вишом школом и V. степеном из било које 
области заната, науке, технике, умјетности, услужних и привредних 
дјелатности који би жељели радити или раде у основним и средњим 
школама као наставници стручних предмета. Након реализираних 
активности предвиђених Наставним планом и програмом, полазници 
добивају увјерење у сврху самосталног обављања одгојно-наставног 
рада у оквиру струке коју је кандидат стекао. Програм је осмишљен с 
циљем оспособљавања стручњака различитих области за рад у 
наставном процесу, специфичније за реализацију наставних сати, 
улоге разредништва и успјешнију комуникацију са свим чинитељима 
одгојно-образовног процеса у школи (ученик, наставник, радне колеге, 
менаџемент и сл.), али не даје компетенције за обнашање дужности 
педагога школе, библиотекара, директора и сл.

Програм је намијењен свим 
заинтересиранима са завршеним 
докторатом и магистеријем, факултетом, 
вишом школом и V. степеном из било које 
области заната, науке, технике, умјетности, 
услужних и привредних ђелатности који би 
жељели радити или раде у основним и 
средњим школама као наставници стручних 
предмета
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БИБЛИОТЕКА
Филозофског факултета

Наши корисници и кориснице су 
студенти, наставно особље и 
вањски корисници  с других 
факултета, универзитета и 
научних институција из БиХ и 
свијета.

Библиотека према посљедњем 
попису из 2017. године 
похрањује 232.219 свезака 
монографских и серијских 
публикација.  

Издвајамо:

Збирку докторских радова 
објављених на Филозофском 
факултету у Сарајеву.

Збирку магистарских и 
специјалистичких радова 
објављених на Филозофском 
факултету у Сарајеву.

Аудио-визуелну збирку.

О НАШИМ ФОНДОВИМА

Корисник или корисница је на првом мјесту

Библиотека 
Филозофског факултета 

Универзитета у 
Сарајеву основана је 

1950. године и једна је од 
најстаријих 

високошколских 
библиотека у Босни и 

Херцеговини 

232.219 свезака 
монографских и 
серијских публикација
Које услуге Библиотека пружа 
корисницима и корисницама?

• информацијске услуге
• е-услуге
• позајмљивање публикација 
• претрага електронских база 
података
• међубиблиотечка позајмица
• едукација корисника
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Библиотека има приступ на: 
EBSCOhost, Web of science и 
Scopus. Више информација о 
кориштењу база потражите на 
нашој wеб страници или питајте 
библиотекара.

БИБЛИОТЕКА
Филозофског факултета

Информације о грађи коју 
посједује Библиотека можете 
провјерити преко ОПАК-а и у 
лисном каталогу у каталогу 
Библиотеке (соба 11).

Особље наше Библиотеке стоји 
вам на располагању за сва 
питања која се тичу 
претраживања и кориштења 
наших фондова. 

Фонд који се не износи изван 
просторија Библиотеке користи 
се у нашој читаоници. У 
читаоницу можете понијети 
властити лаптоп, а имате и 
бесплатан вај фај.

Библиотека развија е-услуге кроз 
сегмент пословања под називом 
„Питајте библиотекара“.
Библиотека развија сошал 
букмаркинг тзв. друштвено 
означавање веб страница, 
провјерава садржаје на интернету и 
препоручује линкове на којима 
можете пронаћи корисне садржаје 
за своја истраживања.
Библиотека његује кориштење 
дигиталних алатки које ваша 
истраживања чине једноставнијим. 
Више о овој услузи погледајте на 
нашој wеб страници.
Уколико мислите да не знате 
довољно о кориштењу дигиталних 
алатки или желите едукацију о 
нашим услугама, слободно нам се 
обратите. Библиотека ће 
организирати едукацију.
Библиотека прати савремене 
приступе организације знања и 
настоји их што боље примијенити у 
свом пословању.

БАЗЕ ПОДАТАКА

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

KAKO DO NAŠE GRAĐE?

Посјетите нас на 
 biblioteka.ff.unsa.ba

У читаоницу 
можете понијети 

властити лаптоп, а 
имате и бесплатан 

вај фај
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УРЕД ЗА ПОДРШКУ
студентима са посебним потребама

Основна дјелатност Уреда усмјерена је ка 
унапређењу приступа образовању, 
обезбјеђивању услова за задовољавање потреба 
и уживања права те побољшању искуства 
студирања студената са инвалидитетом

Основна дјелатност Уреда усмјерена је ка унапређењу приступа 
образовању, обезбјеђивању услова за задовољавање потреба и 
уживања права те побољшању искуства студирања студената са 
инвалидитетом (с моторичким поремећајима, оштећењем слуха, 
оштећењем вида, специфичним тешкоћама у учењу, поремећајима 
говорне комуникације).

У Уреду, поред координаторице, у раду активно судјелују и волонтери 
Уреда, а њихов рад уско је повезан са активностима Студентске 
службе Факултета.
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УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА
Филозофског факултета

При Факултету дјелује и Удружење студената Филозофског факултета 
(СТАФФ) које заступа интересе свих студенатаи дјелује у различитим 
подручјима: студентски стандард и пракса, издаваштво и 
информирање, студентска сарадња, култура, наука, организирање 
хуманитарних и забавних манифестација. 

У склопу Удружења постоји више клубова и секција: Дебатни клуб, 
Клуб преводилаца, Клуб библиотекара, Клуб студената Одсјека за 
филозофију, Клуб студената Катедре за археологију, Клуб љубитеља 
фотографије, Шаховски клуб, Филмофил и Драмска секција.  

Удружење студената Филозофског факултета издаје часопис Слово и 
билтен Десетка намијењене студентима, а активни су у организирању 
разних хуманитарних акција.

При Факултету дјелује и Удружење студената 
Филозофског факултета (СТАФФ) које заступа 
интересе свих студената и студентица и 
дјелује у различитим подручјима
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NOVINE

ЈАВНИ КОНКУРС
за упис студената у 2018/2019. академску годину 

бит ће објављен 

на мрежним страницама

 те у средствима јавног информисања

Универзитетa у Сарајеву
www.unsa.ba

Филозофскog факултет
ff.unsa.ba

у јуну 2018. године 
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