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Развој
Студијски програм просторно планирање основан је академске 2006/07. године у оквиру
Природно-математичког факултета као основни додипломски студиј у трајању од четири године.
Сљедеће, академске 2007/08. године приступило се болоњском принципу студирања. Просторно
планирање на нашим просторима нема дугу традицију, што отежава његову препознатљивост код
младих људи и у друштвеној пракси, али то не умањује његов значај за развој простора и друштва
Успостављање законског и институционалног оквира у области просторног уређења
отвoрило је перспективу развоју просторног планирања на националном, регионалном и локалном
нивоу. Израда просторно-планске документације, стратегија просторног развоја и планова опште и
посебне намјене налази се на почетку. У домену просторног планирања постоје велике потребе које
захтијевају стручне кадрове и професионалан приступ кроз рад стручних институција. Тиме се
студију просторног планирања отварају могућности за учестовање у изради планских докумената
стратешког значаја за развој Републике Српске од националног до локалног нивоа. Један од
основних задатака Студијског програма просторног планирања је доказивање компетентности
просторних планера у управљању геопростором у конкуренцији других струка дуже традиције, које
парцијално третирају развој простора. Студијски програм просторно планирање на ПМФ-у једини
је студиј овог профила у Републици Српској.
У протеклом периоду руководиоци Студијског програма били су проф. др Рајко Гњато, проф. др
Горан Трбић.
До краја академске 2015/16. године диплму просторног планера стекло 155 студената.

Начин студирања
Студијски програм просторно планирање организован је по моделу студирања 4+1+3.
Први циклус студија траје четири године и има обим 240 ECTS бодова. Настава се реализује кроз
предавања, вјежбе, теренску наставу и студентску праксу . Студиј се завршава дипломским радом,
који мора имати карактеристике самосталног истраживачког рада у функцији планирања развоја.
Након првог циклуса студија (додипломског студија) студент стиче звање дипломирани просторни
планер и има право уписа на други циклус студија, који траје два семестра (једну годину) са укупно
60 ECTS бодова. По завршетку оба циклуса студија студент остварује укупно 300 ECTS бодова те
стиче звање мастер просторног планирања и право уписа на трећи циклус студија у трајању од три
године (шест семестара), на којем остварују 180 ЕCTS бодова (докторске студије). Након трећег
циклуса студија стиче се звање доктор наука у области просторног планирања.
Други циклус студија реализује се од академске 2012/2013. године, а трећи циклус је у
припреми.

По завршетку додипломског студија студенти су оспособљени да владају теоријским и
практичним знањима из области просторнопланерске науке и праксе, квалификовани за обављање
послова из области просторног планирања, рјешавања актуелних просторно-развојних проблема
савременог друштва и израду различитих студија развоја и планских докумената. Послије завршетка
студија студенти су оспособљени за рад у високошколским институцијама, научно-истраживачким
организацијама, институтима, заводима, планерским бироима, органима управе при одјељењима за
просторно уређење, друштвене дкјелатности и привреду, привредним субјектима и сл.

Други циклус
У току студија студенти усавршавају теоријска и практична знања просторнопланерске
науке и праксе, оспособљавају се за самосталан и тимски научно-истраживачки рад, усавршавају
знања из области планирања и управљања природним ресурсима и инфраструктуром, усавршавају
знања у управљању ризицима, те стичу знања и вјештине у области просторнопланских анализа у
ГИС-у.
Поред наведеног у току студија студенти имају могућност стицања праксе кроз волонтирање
и студенске пројекте.

Наставници, научни рад и сарадња
Професори ангажовани на Студијском програму просторно планирање аутори су бројних
научних и стручних радова и учесници у изради научних пројеката, Просторног плана РС,
стратегија развоја и других просторнопланских докумената. Наставници ангажовани у реализацији
наставе су професори запослени на Природно-математичком факултету и другим факултетима
Универзитета у Бањој Луци те професори Универзитета у Београду.Заједно учествују у раду
научних скупова Асоцијације просторних планера Србије и објављују радове у њиховим научним
часописима и зборницима. Сарађују и заједно објављују радове са члановима Географског друштва
Републике Српске.Имају успостављену научну и стручну сарадњу у ширем региону.
Студијски програм просторно планирање био је иницијатор оснивања Друштва просторних
планера Републике Српске. Сарађује с више ресорних министарстава, првенствено Министарством
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Центром за животну средину, државним
институцијама, разним заводима, локалним заједницама и планерским бироима.

