
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ – „ДАНИ ОТОВОРЕНИХ ВРАТА“ ФАКУЛТЕТА, 
ИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА, ИНСТИТУЦИЈА И КОМПАНИЈА У ОБЛАСТИ ИКТ-а 

ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА „МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДЈЕВОЈЧИЦА У ИКТ-у (Girls 
Day in ICT!) 2012“ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
БАЊАЛУКА 

Патре 5 
Бањалука 

24.04.2012. године 
(уторак) у 13:00 

„Дан отворених врата - обилазак и 
представљање факултета“ - контакт 

особа проф. др Татјана Пешић-
Брђанин 

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

Вука Караџића 30, Лукавица 
Источно Сарајево 

24.04.2012. године 
(уторак) у 12:30 

часова 
 

„Дан отворених врата - обилазак, 
представљање факултета, предавање, 

приказивање филма о факултету, 
презентације и обилазак 

истраживачких пројеката и 
лабораторија“, разговор са 

студенткима/студенткињама и 
професорима/професоркама – 

контакт особа мр Сњежана 
Милинковић, виша асистенткиња 

3. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
ИСТОЧНО САРАЈЕВО (Одсјек за 

математику и рачунарство) 
Алексе Шантића бр. 1  

Пале 

27. 04. 2012. године 
(петак) у 13:00 

часова 

„Дан отворених врата – обилазак, 
представљање факултета, предавање 

и  разговор са 
студенткима/студенткињама и 
професорима/професоркама – 

контакт особа мр Дарко Дракулић, 
асистент 

 

4.  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА (смјер: 
Информатика и математика) 

Младена Стојановића 2  
Бањалука 

23.04.2012. године, 
(понедјељак) у 

12:30 часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање факултета и 

предавање „Савремени трендови у 
ИКТ-у“, разговор са 

студентима/студенткињама - контакт 
особа проф. др Драган Матић 

5. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  БАЊА 
ЛУКА 

Војводе Степе Степановића 
71, Бања Лука 

27.04.2012. године 
(петак) у 13:00 

часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање факултета, обилазак 

лабораторија, разговор са 
професоркама, студенткињама и 
асистенткињама. Контакт особа: 

Проф. др Гордана Глобочки - Лакић 

6. ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
БАЊА ЛУКА 

Војводе Степе Степановића 
73, Бања Лука 

27.04.2012. године 
(петак) у 12:00 

часова  

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање факултета, обилазак 

лабораторија, разговор са 
професоркама, студенткињама и 

асистенткињама. 

7.  УНИВЕРЗИТЕТСКИ 
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ЦЕНТАР 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
Булевар војводе Петра 

Бојовића 1а, Универзитетски 
кампус Бањалука 

26.04.2012. године 
(четвртак) у 11:00 

часова  

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање Универзитетског 

предузетничког центра и округли сто 
и радионица 

„Жене и ИКТ“ - контакт особе Милена 
Љубичић и Марија Шобот, пројект 

менаџерке  



8.  ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР БАЊА 
ЛУКА 

Јована Дучића 23а, (главна 
капија “Чајевец“) Бања Лука 

23.04.2012. године 
(понедјељак) од 11-

13:00 часова  

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање Иновационог центра 

Бања Лука, представљање и обилазак 
„Пословних инкубатора – мјеста гдје 

добре идеје расту“ (Владимир Ћорда, 
менаџер пословног инкубатора), 

представљање и обилазак „Тренинг 
центра – Центра успјешних људи“ 

(Бојана Вукелић, менаџерка тренинг 
центра), Разговор са предузетницима 

из пословног инкубатора „ИКТ – 
послови будућности“, покретање ИКТ 

фирми (ИКТ фирме: “Ultimax”, 
“Codaxy”, “Newmedia”) 

9.  УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ 
СТУДИЈЕ БАЊА ЛУКА  

ФАКУЛТЕТ ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДИЗАЈН 
Јована Дучића 25 (главна 

капија „Чајевец“), Бања Лука 

25.04.2012. године 
(сриједа) од 16-

19:00 часова  

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање факултета и 

предавање контакт особа Дијана 
Радуљ, менаџерка за односе с 

јавношћу, предавање „Графичко 
оглашавање“ проф. др Миодраг 

Манојловић (информатичка сала број. 
2) 

10.  БАЊАЛУКА КОЛЕЏ (BLC - 
BANJA LUKA COLLEGE) 

(смјерови: „Графички дизајн и 
визуалне комуникације“, 

„Информационе технологије“  
Милоша Обилића бр. 30, 

Обилићево Бања Лука 

26.04. 2012. године 
(четвртак) од 10-

16:00 часова  

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање факултета, 

мултимедијалног студија, графичког 
атељеа, „BL College“ - студентског 

интернет радија, „Smart Board” 
(виртуелна паметна табла) контакт 

особе: Зоран Станић, Дејан Тихонов  

11.  ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 
„АПЕИРОН“  

ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА  

25.04.2012. године 
(сриједа) у 10:00 

часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак, 
представљање факултета, разговор и 

искуства студената/студенткиња и 
дипломираних бивших Апеирон 

студената који су уписали 
постдиломске студије у Београду, 

контакт особа доц. др Гордана Радић 

12. СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ 
(Одјељење у Бијељини) 

Павловића пут бб     
Бијељина 

23.04.2012. године 
(понедјељак) у 

10:00 часова  

- Предавање на тему „Жене у 
информационим технологијама“ - 

проф. др Нада Васиљевић  
- Представљање успјешних 

асистенаткиња и студенткиња 
Факултета за Информационе 
технологије на Слобомир П 

Универзитету 

13. СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ 
(Одјељење у Бијељини) 

Павловића пут бб  
Бијељина      

23-25.04.2012. 
године, 

(понедјељак, 
уторак и сриједа) 

од 09-16:00 часова 

-„Дани отворених врата“ – обилазак 
факултета, показне вежбе из 

релевантних области од стране 
асистената/асистенткиња Факултета 

за Информационе технологије на 
Слобомир П Универзитету 

 



14. СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ 
(Одјељење у Добоју) 
Светог Саве 1, Добој 

23.04.2012. године 
(понедјељак) у 

14:00 часова 

- Предавање на тему „Жене у 
информационим технологијама“ - 

проф. др Нада Васиљевић  
- Представљање успјешних 

асистенаткиња и студенткиња 
Факултета за Информационе 
технологије на Слобомир П 

Универзитету 

15. СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ 
(Одјељење у Добоју) 
Светог Саве 1, Добој 

23-25.04.2012. 
године, 

(понедјељак, 
уторак и сриједа) 

од 09-16:00 часова 

-„Дани отворених врата“ – обилазак 
факултета, показне вежбе из 

релевантних области од стране 
асистената/асистенткиња Факултета за 

Информационе технологије на 
Слобомир П Универзитету 

16.  КОМУНИКОЛОШКИ КОЛЕЏ  
БАЊА ЛУКА 

Војвођанска 2 

24.04.2012. године, 
(уторак) од 11:00 

часова  

„Дан отворених врата“ – 
представљање студијског програма 

„Дизајн“, смјерови: „Графички дизајн“ 
и „Мултимедијални дизајн“, разговор 

са студентима/студенткињама 
и наставним особљем 

17. УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ 
ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ 

БАЊА ЛУКА (Смјерови: 
Рачунарске науке, графички 

инжињеринг и дизајн“ 
Улица Деспота Стефана 

Лазаревића бб, Бања Лука 

27.04.2012. године 
(петак) у 13:00 

часова  

„Дан отворених врата“ – обилазак 
факултета, предавање/презентација 

„Предности студирања 
информатичких наука“, „Предности 

студирања графичког инжињеринга и 
дизајна“, контакт особа Жељка 

Пилиповић дипл. економисткиња, 
асистенткиња 

18.  АГЕНЦИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
Живојина Мишића 15 б 

(Борик) Бања Лука 

26.04.2012. године 
(четвртак) у 12:00 

часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак и 
представљање институције, разговор 
са запосленима. Контакт особа: 
Љубица Предић, виша стручна 
сарадница за пројекте електронске 
управе, пословне информационе 
системе и апликативна рјешења у 
домену државне и јавне управе 

19. ИТ компанија „COMPUTING 
Systems d.o.o.” 

Петра Кочића 1 (код старе 
Зграде Владе РС) 

Бања Лука 

26.04.2012. године 
(четвртак) од 14-

15:00 часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак 
компаније, разгледавање опреме, 

сервер сала, разговор са запосленима 
и презентација на тему „Свјетски 

познате жене у ИКТ-у“, контакт особе: 
Борис Пауковић и Милан Рончевић 

20.  ИТ компанија „LANACO“ 
Књаза Милоша 15, Буџак 

 Бања Лука 

27.04.2012. године 
(петак) од 10-12:00 

часова 

„Дан отворених врата“ – обилазак 
компаније, разговор са запосленима, 
разговор са програмеркама, дружење 
и разговори на тему „Жене у ИКТ-у“, 

контакт особа: Сања Сабљић, 
менаџерка сектора за ИТ рјешења и 

едукацију 

 


