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Петнаест година демократског образовања

Подстакнути идејом за стварањем образовне установе на демократским педагошким 
основама, прије петнаест година, када смо оснивали Комуниколошки факултет у 

Бањалуци, зацртали смо основне циљеве и методе рада такве установе: разговор као наставни 
метод, који подразумијева равноправност саговорника, број студената у наставној групи који 
чини разговор могућим, те учење и стицање знања путем критичког мишљења и практичне 
примјене података. Такође смо сматрали да наши наставни планови треба да омогуће да, код 
сусретања с новом материјом, студент прво може да се упозна са појединачним, конкретним и 

стварним, а онда са општим 
и теоријским. Најважнији 
образовни циљ био нам је да 
студенти науче сами да уче 
– да им помогнемо да науче 
како да уче и да уче оно 
што их занима, а не да им 
само говоримо шта морају 
да науче. Коначно, темељни 
принцип рада Факултета/
Колеџа увијек је био да се 
студиј свима нуди по истим 
условима и да иста правила 
важе за све.

Петнаест година 
рада било је занимљиво, 
трновито и успјешно. У 

средини која нема традицију равноправног односа међу људима на различитим друштвеним 
положајима, није лако темељити високошколску установу на равноправном разговору ученика 
и учитеља. У средини у којој је више битно ко говори него шта каже, није лако темељити идеју 
о студентима и наставницима као равноправним учесницима у стицању и стварању знања. 
У средини гдје је поштoвање других често утемељено на страху од казне, није лако градити 
међусобно поштoвање студента и наставника на основу њихових академских улога. У средини 
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која постварује информацију као знање, није 
лако спроводити принцип да је знање примјена 
информација у њиховом изворном окружењу. У 
средини која постварује знак и форму, није лако 
усмјерити пажњу на суштину појава и процеса који 
се изучавају. У средини у којој су пољуљане основне 
људске вриједности, није лако темељити установу 
на међусобном уважавању и поштивању другачијег 
мишљења, различитих приступа наставним темама 
и проблемима и различитости уопште. У средини у 
којој су неодговорност и корупција свакодневница, 
није лако градити образовну установу на 
принципима владавине права гдје се студиј свима 
нуди по истим условима и гдје се иста правила 
увијек примијењују на све.

И поред свих препрека, ми смо градили и 
саградили управо такву високошколску установу. 
Наравно, наш посао није завршен, јер се такав 
посао никад не завршава. Вриједности се морају 
и градити и његовати. А за изградњу вриједности 
неопходна је слобода и умијеће комуницирања, 
јер је комуникативна способност темељ људске 
еманципације и сваког животног успјеха.

У петнаест година рада постигли смо значајне 
резултате. Факултет/Колеџ је усавршавао студијске 
програме и наставне планове и створио јединствени 
модуларни систем, у складу са европским 
принципима високошколског образовања, али и 
вриједностима на којима је Факултет утемељен. 
Управо због тога, Факултет/Колеџ је најмање 
једанпут годишње вршио измјене и допуне својих 
аката.
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Факултет 2004. године покреће школу 
дигиталног новинарства, а 2005. године први 
постдипломски студиј из комуникологије у 
чијем извођењу учествују и професори из ширег 
окружења и иностранства. Факултет међу првима 
лиценцира своје студијске програме и од 2007. 
године послује као самостална висока школа, у 
складу с новим законом о високом образовању. 
Убрзо након тога, Факултет/Колеџ се сели у своју 
нову зграду у Војвођанској улици број 2 у Бањалуци. 
Након успјешно проведеног самовредновања у 
периоду од 2010. до 2013. године, Колеџ добија 
одличне оцјене Комисије за акредитацију у октобру 
2013. године, као и званичну акредитацију у марту 
2014. године.

Наша библиотека, коју смо почели градити кад 
и установу, већ има завидан број књига и часописа 
из струке. Слично је и са опремом и училима који се 
периодично модернизују и обогаћују.

У наших петнаест година, на Факултету/
Колеџу су направљени и бројни филмови, 
фотографије и веб-сајтови. Студенти су написали 
на хиљаде радова и стекли стручна искуства из 
различитих комуниколошких области. 

Поред тога, нашу академску заједницу су 
посјетили бројни гости, професори, културни 
радници и међународни и домаћи представници 
политичких, културних и других организација. 
Успоставили смо сарадњу и са бројним образовним 
установама из земље и иностранства.

Факултет/Колеџ је обавио и бројне изборе 
у наставна звања и нострификовао дипломе из 
иностранства.
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Просјечан број студената на предмету у првих 
петнаест година био је девет. 

Европска комисија је 2004. године одала 
признање нашем раду и вриједностима тако што нам 
је додијелила грант за учила и опрему. 

Међународни научни часопис Знакови и поруке 
смо покренули 2007. године.

Коначно, на Колеџу смо покренули и 
најсавременији облик високошколског студија – 
образовање на даљину, односно први такав студиј на 
нашим просторима. Иако доста захтјевно, учење на 
даљину се показало једнако успјешним, те се од 2011. 
године наш ванредни студиј изводи као образовање на 
даљину.

Комуниколошки факултет у Бањалуци основан 
је као огледни, рекли бисмо, авангардни модел 
демократског образовања, те смо од самог почетка 
до данас његовали и спроводили идеје попут рада 
у малим групама, подстицајног комуницирања, 
активног учења и анонимног оцјењивања. Сама 
чињеница да смо, према нашим сазнањима, једина 
високошколска установа на Балкану која је успјела 
увести и спроводити анонимно оцјењивање на 
свим предметима током наших петнаест година 
рада говори о томе да је наша мисија суштински 
испуњена.

Образовну установу не чине зграде, књиге и 
опрема. Чине је људи, студенти и особље. Сви они су 
учествовали и учествују у животу и изградњи наше 
академске заједнице.



2002: Znanje je moć
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Komunikološki koledž u Banjaluci bavi se 
izučavanjem ključnih oblasti društvenog komu-

niciranja u vremenu u kom živimo. Koledž izvodi 
studijske programe komunikologija, dizajn i engleski 
jezik. Tematske cjeline studijskog programa komu-
nikologija su, između ostalih, odnosi s javnošću, 
novinarstvo i reklama. Engleski jezik, književnost i 
interkulturalno komuniciranje teme su studijskog 
programa engleski jezik. Na studijskom programu 
dizajn izučavaju se tehnike oblikovanja komunikaci-
jskih poruka, odnosno grafički dizajn i digitalno 
komuniciranje.

Naš koledž je najstarija privatna visokoškolska 
ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je s radom 21. 
avgusta 2000. godine pod nazivom Komunikološki 
fakultet u Banjaluci/Banja Luka College of Com-
munications.  U junu 2007. godine Koledž je reli-
cenciran, dobija početnu akreditaciju, u skladu sa 
tada donesenim Zakonom o visokom obrazovanju 
i od tada nastavlja rad pod nazivom Visoka škola 
Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi/Banja 
Luka College of Communications Kappa Phi. Na-
kon uspješno obavljenog akreditacionog procesa, 
Koledž dobija petogodišnju akreditaciju u martu 
2014. godine.

Na Koledžu se izvodi studij prvog ciklusa i 
stiču akademska zvanja utvrđena zakonom. Diplome 
Koledža se priznaju u evropskim zemljama potpis-
nicama Bolonjske deklaracije, u SAD, kao i drugim 
zemljama.
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Studij na Komunikološkom koledžu u Banja-
luci zasnovan je na podsticajnom komuniciranju i 
aktivnom učenju u maloj grupi, u uslovima interak-
tivne akademske zajednice. Upravo ovakav pedagoški 
pristup čini naš studij jedinstvenim i drugačijim od 
studija na pojedinim drugim ustanovama.

U našu visokoškolsku praksu Koledž je prvi 
unio brojne novine, kao što su nastava u malim gru-
pama, razgovor kao nastavni metod, aktivno učenje, 
anonimno ocjenjivanje, semestralno studentsko 
vrednovanje rada nastavnika, punopravno članstvo 
studenata u tijelima ustanove, jedinstveni modularni 
nastavni planovi sa jednosemestralnim predmetima, 
jednaki uslovi studija i dosljedna primjena istih 
pravila za sve.

Prva generacija komunikologa diplomirala je u 
školskoj 2003/2004. godini, a na Koledžu je studij 
dosad završilo trinaest generacija studenata prvog 
ciklusa i jedna generacija studenata drugog ciklusa.

Diplomci naše ustanove cijenjeni su i u zem-
lji i u inostranstvu. Naši diplomci uspješno rade u 
brojnim preduzećima, medijima, bankama, reklam-
nim agencijama, javnim ustanovama, državnoj upra-
vi, diplomatskim predstavništvima, međunarodnim 
organizacijama i obrazovnim ustanovama. Neki naši 
studenti završili su ili pohađaju postdiplomske studi-
je u zemlji i inostranstvu. Koledž uvažavaju akadem-
ske ustanove u inostranstvu i naši diplomci dobijaju 
stipendije za postdiplomski studij u SAD, Velikoj 
Britaniji i drugim zemljama.
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Vrijeme je pokazalo da je suštinski kvalitet obrazovanja na našem Koledžu sadržan u prirodi 
studija, odnosno u načinu rada i veličini nastavnih grupa. Ravnopravnost sagovornika, učenje 
kroz razgovor i praktičnu primjenu i preispitivanje podataka, čuvanje dostojanstva studenata i 
nastavnika i studij po istim uslovima za sve – temeljne su vrijednosti i nasljeđe naše ustanove. 
Naš način rada i priroda studija su nam, s druge strane, uvijek omogućavali da idemo u korak s 
vremenom i nudimo privlačne studijske programe koji su u skladu sa zahtjevima društvene zajed-
nice.

Studentima i nastavnicima smo vremenom stvarali sve bolje uslove za nastavni rad i kreativ-
no izražavanje. Ulaganje u ljude i u humane uslove u kojima djeluju strateška je zadaća naše 
ustanove. Pored stvaranja akademskih radnih uslova, Koledž ulaže i u obrazovni ambijent, knjige, 
časopise i nove obrazovne i komunikacijske tehnologije.

Kao akademska ustanova, Koledž doprinosi razvoju društvene zajednice zato što školuje 
osobe koje rade u svim oblastima društvenog života. Koledž je podložan sudu akademske 
javnosti i djeluje na osnovu zakona i drugih propisa koji važe za sve visokoškolske ustanove u 
zemlji. Koledž pruža javne usluge i dio je šire naučne, obrazovne i kulturne zajednice. Pri upisu 
i zapošljavanju, Koledž ne vrši diskriminaciju na osnovu pola, dobi, vjeroispovijesti, nacionalne 
pripadnosti i drugih ličnih različitosti.





2001: Oslobodi svoj duh
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Неки од наших подухвата

Школска комуниколошка лабораторија 2004.
У оквиру пројекта Школа/Imela, Комуниколошки 
факултет је 2004. године организовао бесплатну 
двосеместралну школу дигиталног новинарства за 
студенте новинарства и комуникологије из окружења, као 
и за новинаре из бањалучких медија.

Комуниколошка писменост 2013.
Колеџ је 2013. године извео пилот-пројекат из 
комуниколошке писмености у виду низа предавања о 
различитим темама друштвеног комуницирања за ученике 
средњих школа у бањалучкој регији. Нека од предавања 
која су одржали наши наставници и сарадници била су 
Разговором до успјешних веза, Тетовирање, Режирана 
фотографија, Како разоткрити пропаганду и 
односе с јавношћу у вијестима и другим садржајима у 
медијима.

Настава на енглеском језику 2015.
У школској 2015/2016. години Колеџ је поново покренуо 
и извођење наставе на енглеском језику и на предметима 
на неанглистичким студијским програмима. Први такав 
предмет који се почео изводити на енглеском језику је 
Теорија комуницирања који се похађа на студијском 
програму Комуникологија.

Магистарски студиј 2005.
За магистарски студиј смо се припремали око пет година. 
Прикупили смо већи број студија и претплатили се на 
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водеће међународне научне часописе из комуникологије 
(које примамо од 2002. године). Студиј су изводили 
водећи наставници из области, како са Факултета, тако 
и из земље и иностранства: Хано Харт, Вида Зеи, Сања 
Шоштарић, Зоран Томић, Александар Богданић, Марко 
Сапунар и други. На студију су одбрањени магистарски 
радови: Историјски мит у јавном комуницирању у 
Босни и Херцеговини (Наташа Зиројевић), Визуелни 
елементи југословенског ратног филма као средства 
идеологије антифашизма (Љубица Јањетовић), Визија 
осам политичких партија у штампаним медијима 
током изборне кампање у БиХ 2006. године (Биљана 
Богданић) и Турбо-фолк као владајући музички правац у 
електронским медијима Републике Српске (Сања Докић 
Мрша). Закон о високом образовању је 2006. године 
укинуо могућност извођења магистарског студија/другог 
циклуса на самосталним високошколским установама које 
немају статус универзитета и угасио је овај студиј.

Знакови и поруке 2007.
Међународни научни комуниколошки часопис Знакови 
и поруке покренули смо 2007. године. Своје прве 
научне радове у часопису су објавили и дипломци нашег 
магистарског студија. Часопис излази једном годишње, 
а задатак му је освјетљавање људског комуницирања 
из најразличитијих теоријских и дисциплинарних 
полазишта. У часопису је досад објављено преко 
шездесет научних радова о разноликим питањима 
људског комуницирања из комуникологије, књижевности, 
лингвистике, визуелне умјетности и других области.



2003: Pisanje se uči 
p i s a n j e m
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Osoblje 2000-2015.

Na Fakultetu i Koledžu je u prvih petnaest godina radilo 
i sarađivalo oko 80 nastavnika i saradnika, kao i oko 40 

administrativnih i drugih radnika. Na Koledžu su, između 
ostalih, sarađivali i oni koji nisu više među nama – profesor 
Hanno Hardt, svjetski poznati komunikolog sa Univerziteta 
u Ajovi, kao i banjalučki psiholog, profesor Jovan Savić, koji 
je bio i prvi dekan Komunikološkog fakulteta. Svi oni dali su 
neizbrisiv doprinos izgradnji naše ustanove. 

Nastavnici i saradnici

Mladen Adamović, Ivana Aleksić, Milan Aleksić, Dragana 
Anđelić, Mirjana Arežina, Luka Banjac, Tatjana Bijelić, 
Sanda Bjelajac, Aleksandar Bogdanić, Biljana Bogdanić May, 
Dane Branković, Dražen Brđanin, Zoe Alexandra Brennan-
Krohn, Mladen Bubonjić, Slađana Bukejlović, Danilo Ca-
passo, Đorđe Čekrlija, Luna Demin, Jelena Drča, Tatjana 
Đermanović, Iva Đudurović, Dušan Đukić, Nebojša Đumić, 
Maria Fornari, Gordana Gardašević, Željko Grbić, Nataša 
Gvozdenović, Hanno Hardt, Boriša Hrabač, Goran Janković, 
Miladinka Janković, Ljubica Janjetović, Tarik Jusić, Belma 
Kartal, Najil Kurtić, Danijela Lukić, Perica Macura, Geof-
frey Mainwaring, Danijela Majstorović, Maja Mandić, Milan 
Mandić, Tatjana Marjanović, Vojislav Milanović, Nevena 
Milašinović, Mirela Milovanović, Emir Muhić, Goran 
Ninković, Gordana Nunić, Jelena Pažin, Feđa Pejić, Duško 
Pevulja, Milana Piljak, Milica Plavšić, Vitomir Popović, Srđan 
Puhalo, Nada Puvačić, Mladen Radivojević, Ognjen Radović, 
Slađana Resan, Vladimir Risojević, Lazo Roljić, Viviana 
Rossi, Jovan Savić, Mirko Skakić, Besim Spahić, Nenad Suzić, 
Miloš Šolaja, Sanja Šoštarić, Tijana Šušnica, Milorad Tele-
bak, Zoran Tomić, Tanja Topić, Sanja Vasilić, Nevena Vučen, 
Darko Vučić, Anđela Vujnović, Gordana Zafranović, Vida 
Zei, Nataša Zirojević i Miodrag Živanović.



24

Nenastavno osoblje

Tatjana Babić, Marijana Batković, Tamara Bodiroga, Maja 
Bogdanić, Marina Božić, Slađana Ćerketa, Goran Ćopić, Slavica 
Ćopić, Svetlana Ćosović, Jelena Ćurguz, Jelena Despot, Ivana 
Dimitrijević, Desa Došen, Dragana Đuđić, Mirna Đukić, Jelena 
Đurić, Tihana Gnjatović, Dijana Karalić, Tanja Kondić, Gorana 
Kovačić, Jelena Krečar, Sabina Kuršumović, Ljiljana Mandić, 
Mirjana Milošević, Nataša Mišić, Sandra Miteva, Ana Mitrić, 
Martina Mizdarić, Branislava Momčilov, Jelena Mutić, Stanislava 
Ninković, Vanja Novaković, Maja Petrović, Slađana Radonjić, 
Maja Rašić, Suzana Rašljić, Milijana Savanović, Nataša Sken-
derija, Ljubinka Smoljić, Bojana Stanišljević, Ilijana Škorić, 
Milada Tišma, Danijela Topić i Irena Trkulja.

Studenti stipendisti

Ines Adžam, Aleksandar Aničić, Maja Arsić, Vladimir 
Atanacković, Lana Bastašić, Maja Bekić, Stanislava Blažević, 
Ivana Bubić, Vera Bulić, Jovana Gajić, Daliborka Gak, Maja 
Ilić, Vladimir Iveljić, Boba Jaranović, Bogdanka Jovanović, 
Svjetlana Keren, Jelena Kesić, Helena Krnetić, Ivona Mijić, 
Danijela Miodragović, Dragana Nišić, Suzana Ostojić, Slavica 
Popović, Damir Prpić, Sonja Pržulj, Sara Slijepčević, Dra-
gana Tadić, Milovan Tatić, Vesna Trbić, Kristina Varcaković, 
Nevena Vasiljević, Sara Velaga, Jovana Vezmar, Aleksandar 
Vranješ i Perica Vuković.



2005: Ljudski je 
komunicirati
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У малој групи

Већ петнаест година наставу на редовном студију изводимо искључиво у малој групи. 
Најчешћи број студената у нашој наставној групи у протеклом периоду био је осам. Рад 

у малој групи има прегршт предности. Студенти и наставници се брзо међусобно упознају, 
на часу има довољно времена да сви изнесу властито мишљење, недоумицу или искуство, као 
и да свако добије одговор на постављено питање. Другим ријечима, мала група омогућава 
студентима да учествују у разговору и активно стичу знање на часу.

Мала група је наше природно окружење и најстарија је људска заједница. У њој се рађамо, 
живимо, крећемо, дружимо, радимо и, на нашем колеџу, учимо и интелектуално се развијамо.





2008:
 Moj prvi potez bio je 
Komunikološki koledž

u Banjaluci
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Uspjesi naše akademske zajednice 2000-2015.

Diplomirani studenti

Aida Ahmić, Vladimir Amidžić, Aleksandar Aničić, Valentina Anić, Dubravka Antešević, Blaženka Antunović, 
Iva Arsić, Maja Arsić, Vladimir Atanacković, Aleksandar Babić, Bojana Babić, Mariana Babić, Milica Babić, 
Ratka Babić, Slaviša Bajić, Milka Balaban, Miloš Balaban, Lana Bastašić, Darijo Bašić, Sanja Batinica, Vesna 
Bavrlić, Milan Berić, Sandra Bešlagić, Bojan Bilbija, Maja Bjelajac, Vedran Blagojević, Biljana Bogdanić, Branis-
lav Bogojević, Uroš Bojanović, Dejan Borojević, Jelena Božičković, Bojana Božić, Antica Bračanov, Goran Brkić, 
Ivana Bubić, Dragana Bukva, Vera Bulić, Nina Bullock, Constanta Chirica, Zorica Ciganović, Bojan Čajić, De-
jan Čato, Tibor Čavić, Maja Čeko, Andrea Čergić, Milica Čizmović, Miroslav Ćejić, Milena Ćorović, Vladimir 
Damjanović, Miloš Davidović, Svetlana Davidović, Dejan Dejanović, Vanesa Delić, Tanja Derajić, Sanja Dokić-
Mrša, Aleksandra Drinić, Vedrana Dukić, Sanela Đajić, Tatjana Đermanović, Aljoša Đudurović, Jelena Đukić, 
Sandra Đukić, Aleksandar Đurić, Goran Đurić, Jovana Đurić, Marijana Đurić, Sandra Đurić, Gorica Eskić, 
Jasmina Ferizović, Neven Gagić, Igor Gajić, Slađana Gatarić-Todorinović, Marija Grahovac, Marija Holoubek, 
Nikolina Hrnić, Daliborka Ivaštanin, Vladimir Iveljić, Svjetlana Jaćimović, Amir Jahić, Goran Janković, Sonja 
Janković, Ljubica Janjetović, Saša Janjić, Ivana Jazić, Jelica Jež, Sandra Jokić, Ivana Jovanović, Duška Kamenko, 
Maja Karić, Dejana Kasapović, Dijana Kaurin, Aleksandra Kecman, Marijana Keserović, Slavica Kesić, Jovanka 
Kićanović, Vesna Knežević, Milijana Kočić, Danijela Kokanović, Ivana Korajlić, Sanja Kostić-Vujanović, Bo-
jana Kotur, Dženan Kovačević, Emina Kovačević, Sergej Kovalj, Aleksandra Kovrlija, Svjetlana Krečar, Saša 
Kremenović, Sandra Kukić, Maja Kukrika, Nina Kuvalja, Srđan Letić, Ivana Levi, Saša Levi, Anesa Lihović, 
Sanja Lopandić, Ljiljana Lovre, Mira Lujić, Danijela Lukić, Žana Lužija, Jovana Ljubojević, Brankica Mačković 
Cvijanović, Bojana Majkić, Tatjana Maksimčuk, Dalibor Maksimović, Gordana Maksimović, Gorana Malčić, 
Dragana Malić, Boško Mandić, Milan Mandić, Smiljana Maričić, Aleksandra Marić, Miladinka Marijanac, Srđan 
Marjanac, Marina Martić, Kristina Mataruga, Danijela Mekić, Dalibor Mihaljčić, Karmela Miholjčić, Zvonko 
Mijatović, Sanja Mijić, Stevan Mijić, Sanja Milanović, Vojislav Milanović, Nebojša Milićević, Željko Milinković, 
Goran Milovanović, Marijana Miljuš, Ljiljana Mitrić, Draženka Mitrović, Belma Muminović, Hedija Mušanović, 
Aleksandra Nešovanović, Biljana Nikić, Dragana Nišić, Ljiljana Nišić, Dajana Novaković, Nataša Novaković, 
Vesna Novaković, Danijel Obajdin, Bojan Obradović, Kristina Omerefendić, Nina Papić, Radovan Pavlić, Ivana 
Pekarić, Ivana Pepić, Branka Petković, Dragana Petrović, Irena Plavšić, Jelena Popović, Mladen Popović, Nataša 
Popović, Sandra Popović, Zorana Predojević-Rakić, Slavica Prerad, Damir Prpić, Ana Puvačić, Ivana Radenić, 
Rajna Radosavljević, Gordana Radovanović, Ognjen Radović, Emil Rakanović, Mirela Ramović, Zorica Ristić, 
Marija Roljić, Bojana Rudić, Miljan Sablić, Dragan Samardžija, Milan Sančanin, Danijela Santrač, Milana 
Saradžić, Ivana Savanović, Tatjana Savić, Sanja Savić-Kozić, Saša Savićević, Daliborka Sejmenović, Svjetlana 
Simić, Anita Sladaković, Biljana Smiljanić, Nedeljko Smiljanić, Nataša Sopić, Milica Spasojević, Jelena Spasovski, 
Vaso Stanić, Vesna Stanišljević, Davor Stanković, Olivera Stjepanović, Nikola Stojanac, Jovanka Stojanović, Slo-
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bodanka Stojčević, Dalibor Stojnić, Darko Suvajac, Milijana Šarac, Armina Ševčuk, Ines Škrbić, Milan Škundrić, 
Aida Šljivić, Danijel Šnjegota, Jasminka Šokčević, Nataša Šokčević, Valentina Špegar, Borjana Štefanac, Mirjana 
Šutilović, Branislava Tabaković, Milovan Tatić, Miroslav Teofilović, Vanja Tepić, Dijana Tepšić, Sanja Tica, Bil-
jana Tiragić, Igor Todorovac, Milena Tolimir, Darko Tomić, Maja Tomić, Daliborka Topić, Majda Topić, Sanda 
Topić, Brankica Toprek Savić, Tanja Torbica, Nataša Trampa, Ediba-Bakira Trbonja-Kapić, Olivera Trivić, Milka 
Trubarac, Milanka Tubaković, Svjetlana Tubić, Srđan Udovčić, Amir Velkić, Vanja Vergić, Jovana Vezmar, Alek-
sandra Vidić, Borislav Vidović, Jasmina Vignjević, Tatjana Vilendečić, Željko Vodnik, Aleksandar Vranješ, Silva 
Vranješ, Aleksandra Vrhovac, Ema Vučetić, Stevica Vujanović, Anja Vujić, Biljana Vukolić, Andrea Vuković, Igor 
Vuković, Biljana Vuletić, Kristijana Vuruna, Bojana Zekić, Danijela Zeljković, Dijana Zirojević, Nataša Zirojević, 
Ivona Zucchiatti, Aleksandar Živanić, Đorđe Živanović i Danijela Živković.

Najbolji studenti

Za šk. 2001/2002 i 2000-2005: Maja Arsić; za šk. 2002/2003: Vladimir Atanacković; za šk. 2003/2004: Ivana 
Korajlić, Danijela Lukić, Milan Mandić; za šk. 2004/2005: Ivana Korajlić, Ognjen Radović; za šk. 2005/2006: 
Boško Mandić; za šk. 2006/2007: Tatjana Đermanović; za šk. 2007/2008: Lana Bastašić; za šk. 2008/2009: 
Tatjana Đermanović; za šk. 2009/2010: Iva Arsić, Tatjana Đermanović; za šk. 2010/2011: Marija Grahovac; za 
šk. 2011/2012: Marija Grahovac, Slobodanka Stojčević; za šk. 2012/2013: Marija Grahovac; za šk. 2013/2014: 
Teodora Brener, Nevena Vasiljević; za šk. 2014/2015: Nevena Vasiljević.

Studenti pohvaljeni za odličan uspjeh

Za šk. 2002/2003: Maja Arsić, Biljana Bogdanić, Ivana Korajlić, Sandra Kukić, Danijela Lukić, Milan Mandić, 
Dragana Nišić, Nataša Trampa, Milka Trubarac, Ivona Zucchiatti; za šk. 2003/2004: Maja Arsić, Miroslav 
Ćejić, Jovana Đurić, Dragana Nišić, Bojan Obradović, Ana Puvačić, Ognjen Radović, Sanja Savanović, Jelena 
Stojaković, Milka Trubarac, Ivona Zucchiatti; za šk. 2004/2005: Maja Arsić, Miroslav Ćejić, Bojana Kotur, Dani-
jela Lukić, Milan Mandić; za šk. 2005/2006: Slaviša Bajić, Ivana Korajlić, Sandra Kukić, Dragana Nišić, Ognjen 
Radović, Ines Škrbić, Andrea Vuković, Ivona Zucchiatti; za šk. 2006/2007: Lana Bastašić, Ognjen Radović; za šk. 
2007/2008: Tatjana Đermanović, Sandra Đukić, Mirela Ramović, Andrea Vuković; za šk. 2008/2009: Iva Arsić, 
Lana Bastašić, Goran Janković, Srđan Letić, Boško Mandić, Andrea Vuković; za šk. 2009/2010: Goran Janković, 
Srđan Letić, Mira Lujić, Ljiljana Nišić, Zorica Ristić, Biljana Vuletić; za šk. 2010/2011: Albina Korić, Ljiljana 
Nišić; za šk. 2011/2012: Iva Arsić, Goran Janković; za šk. 2012/2013: Aleksandra Gajić, Nevena Vasiljević; za šk. 
2013/2014: Miloš Davidović, Marija Grahovac, Sara Velaga; za šk. 2014/2015: Ankica Bračanov, Teodora Brener 
i Aleksandra Gajić.
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Studenti nagrađeni i pohvaljeni za kreativnost i poseban doprinos u vannastavnim aktivnostima

Za šk. 2001/2002: Vladimir Atanacković, Ivana Levi, Aleksandar Vranješ; za šk. 2002/2003: Aleksandar Aničić, 
Maja Arsić, Dragana Nišić, Damir Prpić, Marija Roljić, Milovan Tatić, Daliborka Topić; za šk. 2004/2005: 
Vladimir Amidžić, Ognjen Radović; za šk. 2009/2010: Iva Arsić, Vera Bulić, Bojan Čajić, Tatjana Đermanović, 
Aljoša Đudurović, Sandra Đukić, Dženan Kovačević, Bojana Majkić, Gordana Maksimović, Dajana Novaković, 
Vedran Simonović, Vanja Tepić; za šk. 2010/2011: Iva Arsić, Sandra Đukić, Goran Janković, Dženan Kovačević, 
Srđan Letić, Gordana Maksimović, Ljiljana Nišić, Dajana Novaković, Vedran Simonović, Biljana Vuletić; za 
šk. 2012/2013: Aida Ahmić, Miloš Davidović, Aleksandra Gajić, Marija Grahovac, Milana Saradžić, Miroslav 
Teofilović, Nevena Vasiljević, Aleksandra Vidić, Olja Vuković; za šk. 2013/2014: Aida Ahmić, Miloš Davidović, 
Aleksandra Gajić, Milana Saradžić, Siniša Savić, Nevena Vasiljević, Aleksandra Vidić; za šk. 2014/2015: Vesna 
Gadžunović, Tea Kovačić, Dajana Marčeta, Vedran Radivojević, Mladen Reljanović, Nevena Vasiljević, Sara Ve-
laga i Dajana Vranješ.

Najbolji nastavnici

Za šk. 2001/2002: Mirjana Arežina; za šk. 2002/2003: Tatjana Bijelić; za šk. 2003/2004: Mirjana Arežina; 
za šk. 2004/2005: Ljubica Janjetović; za šk. 2005/2006: Tatjana Marjanović; za šk. 2006/2007. i 2007/2008: 
Nevena Vučen; za šk. 2008/2009: Ljubica Janjetović; za šk. 2009/2010: Tanja Topić; za šk. 2010/2011: Tatjana 
Đermanović; za šk. 2011/2012: Ljubica Janjetović; za šk. 2012/2013: Ognjen Radović; za šk. 2013/2014: Sanda 
Bjelajac; za šk. 2014/2015: Ognjen Radović.



Kada sam otišla na Univerzitet u Misisipiju, iznenadila sam se kako mi je 
tamo na studiju komunikologije sve bilo poznato. Radili su ono što smo i mi 
radili, u sve sam bila upućena i mogla sam lako da pohađam sve predmete. 
Naravno, tamo su mi priznali sve što sam pohađala na Komunikološkom. Kad 
sam se vratila na Komunikološki, isto tako, svi predmeti koje sam položila na 
Univerzitetu u Misisipiju bili su mi priznati.

Ivana Levi, prvi student Komunikološkog fakulteta u Banjaluci



2012: Studiraj 
komunikološki
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Neki naši diplomci

Aleksandar Aničić, diplomac komunikologije, voditelj je odjeljenja za marketing u Poštama Srp-
ske u Banjaluci.

Iva Arsić (sada Đudurović) je diplomirala na smjeru komunikologije. Na Komunikološkom 
koledžu je saradnica na predmetima iz uže naučne oblasti komunikologija.

Maja Arsić, diplomac na smjeru komunikologije, radi kao voditeljka za obuku zaposlenih u banci 
Unicredit u Minhenu u Njemačkoj.

Slaviša Bajić je diplomirao na smjeru komunikologije. Novinar je na Alternativnoj televiziji u 
Banjaluci.

Lana Bastašić završila je studij komunikologije na Komunikološkom koledžu, kao i studij en-
gleskog jezika na Univerzitetu u Banjoj Luci i magistarski studij kulturologije na Univerzitetu 
u Beogradu. Radi u školi „Helen Doron“ u Barseloni u Španiji kao nastavnica engleskog 
jezika. Piše pjesme, pripovjetke i drame, za koje je osvojila više nagrada.

Biljana Bogdanić (sada i May) je završila osnovni studij komunikologije i magistarski studij 
komunikologije. Na Univerzitetu u Sarajevu je prijavila doktorat iz komunikologije. Na 
Komunikološkom koledžu radi kao nastavnica iz uže naučne oblasti komunikologija.

Vera Bulić je završila studij komunikologije i radi kao voditeljka odnosa s javnošću na internetu u 
agenciji Prime communications u Banjaluci.

Dejan Čato je diplomirao na smjeru komunikologije i izvršni je direktor marketinga u 
Banjalučkoj pivari.

Vladimir Damjanović, diplomac komunikologije, radi kao rukovodilac sektora za marketing u 
banjalučkoj Gradskoj razvojnoj agenciji.

Sanja Dokić Mrša je magistrirala na studiju komunikologije. Zaposlena je u Regulatornoj agen-
ciji za komunikacije BiH u Banjaluci kao analitičarka za programski monitoring i standarde u 
emitiranju.

Tatjana Đermanović je završila studij komunikologije. Magistrirala je na studiju komunikologije 
na Univerzitetu u Banjoj Luci. Radi na Komunikološkom koledžu kao nastavnica na pred-
metima iz uže naučne oblasti komunikologija.

Aljoša Đudurović, diplomac komunikologije, zaposlen je u Institutu za javno zdravstvo Repub-
like Srpske, kao koordinator aktivnosti Centra za zdravstveni menadžment u Banjaluci.
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Jovana Đurić je diplomirala na smjeru komunikologije i zaposlena je kao službenica za odnose s 
javnošću u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske.

Marija Grahovac završila je studij komunikologije i multimedijalnog dizajna. Zaposlena je kao 
službenica za odnose s javnošću u Birou za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.

Goran Janković je diplomirani komunikolog i radi kao ekspert za razvoj projekata u Razvojnoj 
agenciji Eda u Banjaluci.

Ljubica Janjetović je diplomirala likovnu umjetnost i mašinstvo na Univerzitetu u Banjoj Luci. 
Magistarski studij komunikologije završila je na Komunikološkom fakultetu i pohađa dok-
torski studij iz teorije umjetnosti, medija i kulture na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Na 
Komunikološkom koledžu je nastavnica iz užih naučnih oblasti komunikologija i dizajn.

Jelica Jež je diplomirala na smjeru za multimedijalni dizajn i radi kao službenica za obrazovanje i 
odnose s javnošću u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima.

Ivana Korajlić je diplomirala na smjeru komunikologije. Zatim je magistrirala komunikologiju 
na Univerzitetu u Zapadnom Londonu u Velikoj Britaniji. Sada radi kao menadžerka za 
odnose s javnošću u organizaciji Transparency International BiH.

Nina Kuvalja je završila studij komunikologije i zaposlena je u Poštama Srpske kao saradnica za 
marketing.

Ivana Levi je četvrtu godinu studija pohađala na Univerzitetu u Misisipiju, SAD, a diplomirala 
na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci. Savjetnica je predsjednika Vlade Republike Srpske 
za međunarodne odnose. Bila je ambasadorka BiH u Izraelu.

Mira Lujić je diplomirala na smjeru odnosa javnošću i novinarka je na Radio-televiziji Republike 
Srpske. Ranije je radila kao novinarka na Radio-televiziji BN.

Danijela Lukić je diplomirala na smjeru komunikologije. Nakon toga je završila magistarski 
studij komunikologije na Univerzitetu u Bedfordširu u Velikoj Britaniji. Potom je radila kao 
saradnica za marketing u Londonu. Trenutno pohađa doktorski studij iz komunikologije na 
Univerzitetu u Tuzli. Radi kao službenica za odnose s javnošću u Zavodu za transfuzijsku 
medicinu RS i kao nastavnica na Komunikološkom koledžu u Banjaluci.

Gordana Maksimović je završila studij komunikologije i radi kao novinarka na Alternativnoj 
televiziji u Banjaluci.

Dragana Malić je diplomirala na smjeru komunikologije. Magistrirala je međunarodne ekonom-
ske odnose na Univerzitetu u Sidneju u Australiji i radi u Sidneju u preduzeću SLR Consult-
ing kao saradnica za kadrovske poslove.
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Milan Mandić je završio studij komunikologije. Na 
Univerzitetu u Bedfordširu u Velikoj Britaniji 
magistrirao je iz oblasti dizajna i internetskih 
tehnologija. Zaposlen je u preduzeću Lanako kao 
dizajner obrazovnih programa.

Dalibor Mihaljčić, diplomac odnosa s javnošću, 
radi kao predavač i prevodilac u školi ICA u 
Vašingtonu u SAD.

Vojislav Milanović je završio studij multimedijalnog 
dizajna i tim poslom se bavi u preduzeću Optix 
Digital Pictures u Dubaiju u Ujedinjenim Araps-
kim Emiratima.

Goran Milovanović je završio studij multimedijal-
nog dizajna i zaposlen je u preduzeću Infomedia u 
Beču kao veb-dizajner.

Dragana Nišić diplomirala je na smjeru komu-
nikologije. Sada je voditeljka korporativnih komu-
nikacija u Novoj banci u Banjaluci.

Jelena Popović je diplomirala na smjeru komu-
nikologije i zaposlena je kao saradnica za marketing 
u ZTC „Banja Vrućica“ u Tesliću.

Ognjen Radović je diplomirao na studiju komu-
nikologije. Magistarski studij komunikologije je 
završio na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, 
a na Univerzitetu umetnosti u Beogradu pohađa 
doktorski studij menadžmenta kulture i medija. 
Nastavnik je na Komunikološkom koledžu na 
predmetima iz uže naučne oblasti komunikologija.

Mirela Ramović (sada Topić) je završila studij odnosa 
s javnošću i direktorica je preduzeća HR PRO 
Solutions u Sarajevu.
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Marija Roljić (sada i Panić) je završila studij komunikologije, a sad je direktorica odjela market-
inga i korporativnih komunikacija u Hypo Alpe-Adria-banci u Banjaluci.

Tatjana Savić (sada Raković) završila je studij komunikologije i zaposlena je kao menadžerka 
marketinga u Tropiku u Banjaluci. Ranije je bila službenica za odnose s javnošću u Merkatoru.

Milovan Tatić, diplomirani komunikolog, radi kao voditelj upravljanja brendom u Mtelu u Ban-
jaluci.

Dijana Tepšić je diplomirala na smjeru komunikologije. Magistrirala je rodne studije na Univer-
zitetu u Sarajevu, a radi kao portparolka u Džender-centru Vlade Republike Srpske.

Igor Todorovac je završio studij komunikologije. Radi kao direktor postprodukcije i emitovanja 
programa na televiziji Hayat u Sarajevu.

Sanda Topić je završila studij engleskog jezika i radi kao asistentica stalnog savjetnika projekta 
povezivanja u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH.

Nataša Trampa (sada Sandić) je diplomirala na smjeru komunikologije. Zaposlena je na mjestu 
voditeljke odnosa s javnošću u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav 
Zotović“ u Banjaluci.

Milka Trubarac (sada Stanivuković) je diplomirala na smjeru komunikologije. Radi kao 
menadžerka za odnose s javnošću u Banjalučkoj pivari

Jasmina Vignjević je završila studij komunikologije i radi kao saradnica za Taskovski films sa 
sjedištem u Londonu. Bila je producentica na Alternativnoj televiziji u Banjaluci.

Aleksandar Vranješ je završio studij komunikologije, a zatim je magistrirao komunikologiju na 
Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Viši je asistent na Fakultetu političkih nauka Univer-
ziteta u Banjoj Luci.

Andrea Vuković, diplomac komunikologije, glavna je urednica časopisa Nedeljnik. Radila je kao 
direktorica razvoja u agenciji Prime communications i novinarka na Alternativnoj televiziji u 
Banjaluci.

Nataša Zirojević je završila magistarski studij komunikologije. Radi kao šefica kabineta člana 
Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

Ivona Zucchiatti je diplomirala na smjeru komunikologije i saradnica je u odjeljenju za identitet 
i komunikacije u Unicredit-banci u Banjaluci.

Đorđe Živanović je završio studij multimedijalnog dizajna i radi kao dizajner u preduzeću Elnos 
u Banjaluci.



2010: Škola ravnopravnog 
razgovora
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Čista hronologija
MM
Osnovan Komunikološki fakultet u Banjaluci, prva privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini.
Upisana prva generacija studenata na smjeru Komunikologija.
MMI
Pokrenut prvi veb-sajt: Komunikološki je online.
MMIII
Upisana prva generacija studenata na smjeru Multimedijalni dizajn.
MMIV
Diplomirala prva generacija komunikologa.
Fakultet dobio bespovratna sredstva Evropske Unije u okviru programa „Cards“ za učila i opremu u iznosu od 
100.000 eura.
Svi studenti i osoblje dobili elektronsku adresu sa domenom Fakulteta kfbl.edu.ba.
MMV
Upisana prva generacija studenata magistarskog studija.
MMVI
Fakultet svim studentima počeo izdavati dodatak diplomi.
MMVII
Fakultet je relicenciran i nastavlja rad kao Komunikološki koledž u Banjaluci.
Na Koledžu odbranjene prve magistarske teze.
Koledž pokrenuo redovan studij na daljinu na smjeru Odnosi s javnošću.
Izašao prvi broj naučnog časopisa iz komunikologije Znakovi i poruke.
MMVIII
Koledž se preselio u novu zgradu u Vojvođanskoj ulici.
MMIX
Upisana prva generacija studenata na studijskom programu Engleski jezik.
MMX
Koledž uveo finansijsku pomoć studentima podrška 100%.
MMXIII
Komisija za akreditaciju podnijela pozitivan izvještaj o radu Koledža.
MMXIV
Koledž dobio rješenje o akreditaciji.
MMXV
Na studijskom programu Komunikologija predmet Teorija komuniciranja se na redovnom studiju izvodi na en-
gleskom jeziku.





2011: Jednaka prilika za sve
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Svi studenti 2000-2015.

Denis Abdulovski, Šeila Abdulovski, Aida Ahmić, Una Alagić, Vladimir Amidžić, Aleksandar Aničić, Valen-
tina Anić, Dubravka Antešević, Blaženka Antunović, Iva Arsić, Maja Arsić, Vladimir Atanacković, Aleksandar 
Babić, Bojana Babić, Mariana Babić, Milica Babić, Ratka Babić, Vanja Babić, Marko Baćović, Dario Bajer, 
Slaviša Bajić, Milka Balaban, Miloš Balaban, Lana Bastašić, Darijo Bašić, Sanja Batinica, Vesna Bavrlić, Alek-
sandra Begenišić, Lana Bekić, Milan Berić, Sandra Bešlagić, Bojan Bilbija, Bojan Bjelajac, Maja Bjelajac, Vedran 
Blagojević, Biljana Bogdanić, Maja Bogdanić, Branislav Bogojević, Uroš Bojanović, Bojan Borojević, Dejan 
Borojević, Jelena Božičković, Bojana Božić, Antica Bračanov, Teodora Brener, Goran Brkić, Zoran Bruić, Ivana 
Bubić, Aleksandra Bubnjević, Dragana Bukva, Vera Bulić, Nina Bullock, Constanta Chirica, Zorica Ciganović, 
Gordana Cimeša, Siniša Cvijić, Bojan Čajić, Dejan Čato, Tibor Čavić, Maja Čeko, Andrea Čergić, Gordana 
Čiča, Milica Čizmović, Miroslav Ćejić, Milena Ćorović, Gordana Ćoso, Vladimir Damjanović, Miloš Davidović, 
Svetlana Davidović, Dejan Dejanović, Vanesa Delić, Ognjen Denjagić, Tanja Derajić, Sanja Dokić-Mrša, Alek-
sandra Drinić, Nemanja Drinić, Vladimir Drobnjak, Milica Dujaković, Tanja Dujaković, Vedrana Dukić, Sanela 
Đajić, Tatjana Đermanović, Adriana Đođo, Aljoša Đudurović, Jelena Đukić, Sandra Đukić, Dragana Đumić, 
Aleksandar Đurić, Goran Đurić, Jovana Đurić, Marijana Đurić, Sandra Đurić, Gorica Eskić, Amila Fazlić, 
Jasmina Ferizović, Vesna Gadžunović, Neven Gagić, Aleksandra Gajić, Igor Gajić, Nikica Gajić, Vedran Galić, 
Aida Garib, Slađana Gatarić-Todorinović, Marija Grahovac, Bojan Grbić, Mirela Grujić, Marija Hajek, Mirela 
Hercegovac, Malik Hodžić, Marija Holoubek, Sanja Howell, Nikolina Hrnić, Ivana Hrvaćanin, Dragana Iličić, 
Daliborka Ivaštanin, Vladimir Iveljić, Jelena Ivić, Svjetlana Jaćimović, Amir Jahić, Goran R. Janković, Goran S. 
Janković, Sonja Janković, Ljubica Janjetović, Saša Janjić, Ivana Jazić, Jelica Jež, Sandra Jokić, Branka Jotić, Ivana 
Jovanović, Kata Jurišić, Duška Kamenko, Maja Karić, Dejana Kasapović, Dijana Kaurin, Aleksandra Kecman, 
Nemanja Keča, Milana Kelečević, Snježana Kelečević, Marijana Keserović, Slavica Kesić, Jovanka Kićanović, 
Vesna Klečina, Tea Klincov, Nataša Knežević, Sanja Knežević, Vesna Knežević, Milijana Kočić, Aleksandra Kojić, 
Danijela Kokanović, Jelena Kolundžija, Ivana Korajlić, Albina Korić, Vesna Kos, Sanja Kostić-Vujanović, Peđa 
Koščica, Nevena Koščo, Bojana Kotur, Dijana Kovačević, Dženan Kovačević, Emina Kovačević, Tea Kovačić, 
Sergej Kovalj, Aleksandra Kovrlija, Svjetlana Krečar, Saša Kremenović, Sandra Kukić, Maja Kukrika, Nina 
Kuvalja, Bobana Latinčić, Ankica Lazić, Maja Lazić, Srđan Letić, Ivana Levi, Saša Levi, Anesa Lihović, Sanja 
Lopandić, Ljiljana Lovre, Persa Lovre, Daniela Lovrić, Nikola Lugić, Mira Lujić, Danijela Lukić, Žana Lužija, 
Jovana Ljubojević, Brankica Mačković Cvijanović, Bojana Majkić, Tatjana Maksimčuk, Dalibor Maksimović, 
Gordana Maksimović, Gorana Malčić, Jovanka Malešević, Dragana Malić, Boško Mandić, Milan Mandić, 
Dajana Marčeta, Smiljana Maričić, Aleksandra Marić, Dijana Marić, Siniša Marić, Miladinka Marijanac, An-
dreja Marinčić, Srđan Marjanac, Sara Marjanović, Danijela Marković, Dragan Marković, Marija Marković, 
Marina Martić, Kristina Mataruga, Saška Materić, Dubravka Medić, Danijela Mekić, Dragan Mihajilović, 
Slavica Mihajlović, Dalibor Mihaljčić, Karmela Miholjčić, Zvonko Mijatović, Sanja Mijić, Stevan Mijić, Tamara 
Mikanović, Sanja Milanović, Vojislav Milanović, Milijana Miletić, Nebojša Milićević, Željko Milinković, Goran 
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Milovanović, Sanja Milunović, Radenko Miljić, Kosta Miljković, Marijana Miljuš, Ljupko Mišeljić, Verica Mišić, 
Ljiljana Mitrić, Nada Mitrić, Aleksandra Mitrović, Draženka Mitrović, Gordana Mrđa, Belma Muminović, Hedi-
ja Mušanović, Adis Nadarević, Milan Narić, Đorđe Nenadić, Snežana Nerić, Aleksandra Nešovanović, Biljana 
Nikić, Nemanja Nikoletić, Željko Ninkov, Dragana Nišić, Ljiljana Nišić, Dajana Novaković, Nataša Novaković, 
Vesna Novaković, Branka Novković, Slobodan Nunić, Saša Nužda, Danijel Obajdin, Bojan Obradović, Kristina 
Omerefendić, Bojana Ožegović, Nina Papić, Renato Paponja, Radovan Pavlić, Ivana Pekarić, Ivana Pepić, Sara 
Perković, Branka Petković, Ivana Petrić, Maja Petrović, Dragana Petrović, Aleksandra Plavšić, Irena Plavšić, Ana 
Plazek, Martina Pleše, Daša Podinić, Jelena Popović, Mišo Popović, Mladen Popović, Nataša Popović, Sandra 
Popović, Vanja Popović, Zorana Predojević-Rakić, Slavica Prerad, Damir Prpić, Goran Pudar, Ana Puvačić, Ivana 
Radenić, Sanela Radić, Vedran Radivojević, Slavica Radojčić, Rajna Radosavljević, Gordana Radovanović, Niko-
lina Radovanović, Ognjen Radović, Tatjana Rađenović, Božidarka Rajlić, Emil Rakanović, Mirela Ramović, Elma 
Rekić, Mladen Reljanović, Zorica Ristić, Marija Roljić, Bojana Rudić, Miljan Sablić, Alma Salihodžić, Dragan 
Samardžija, Milan Sančanin, Danijela Santrač, Milana Saradžić, Ivana Savanović, Sanja Savanović, Siniša Savić, 
Tatjana Savić, Sanja Savić-Kozić, Saša Savićević, Daliborka Sejmenović, Biljana Simić, Svjetlana Simić, Vedran 
Simonović, Anita Sladaković, Biljana Smiljanić, Nedeljko Smiljanić, Andrea Soldat, Milica Soldat, Nataša Sopić, 
Milica Spasojević, Jelena Spasovski, Ana Stamenić, Aleksandar Stanić, Vaso Stanić, Dunja Stanišljević, Sandra 
Stanišljević, Sonja Stanišljević, Vesna Stanišljević, Davor Stanković, Aleksandar Stević, Olivera Stjepanović, An-
drej Stojaković, Jelena Stojaković, Nikola Stojanac, Brankica Stojanović, Duško Stojanović, Jovanka Stojanović, 
Mara Stojanović, Slobodanka Stojčević, Dragana Stojičić, Dalibor Stojnić, Tanja Stojnić Petrović, Slavenko 
Stokić, Milana Stupar, Julijana Subić, Mirela Suljetović, Darko Suvajac, Milijana Šarac, Lav Šćelović-Pokupec, 
Ninoslav Šešić, Armina Ševčuk, Vukašin Šijan, Anisa Šimić, Ines Škrbić, Milan Škundrić, Aida Šljivić, Dani-
jel Šnjegota, Jasminka Šokčević, Nataša Šokčević, Valentina Špegar, Borjana Štefanac, Olivera Šućur, Mirjana 
Šutilović, Branislava Tabaković, Milovan Tatić, Miroslav Teofilović, Vanja Tepić, Dijana Tepšić, Sanja Tica, Bil-
jana Tiragić, Tihana Todić, Igor Todorovac, Milena Tolimir, Darko Tomić, Maja Tomić, Daliborka Topić, Majda 
Topić, Mira Topić, Sanda Topić, Silvija Topić, Brankica Toprek Savić, Tanja Torbica, Anesa Toromanović, Nataša 
Trampa, Ediba-Bakira Trbonja-Kapić, Olivera Trivić, Ivana Trtić, Milka Trubarac, Milanka Tubaković, Svjetlana 
Tubić, Srđan Udovčić, Dijana Umićević, Jelena Vasiljević, Nevena Vasiljević, Sara Velaga, Adaleta Velić, Amir 
Velkić, Vanja Vergić, Jovana Vezmar, Aleksandra Vidić, Borislav Vidović, Jasmina Vignjević, Tatjana Vilendečić, 
Stevan Vještica, Snježana Vladetić, Željko Vodnik, Aleksandar Vranješ, Dajana Vranješ, Mirka Vranješ, Silva 
Vranješ, Aleksandra Vrhovac, Ema Vučetić, Milomir Vujanić, Siniša Vujanović, Stevica Vujanović, Anja Vujić, 
Anđela Vujović, Jelena Vukčević, Biljana Vukolić, Andrea Vuković, Boris Vuković, Igor Vuković, Ljubica Vuković, 
Olja Vuković, Perica Vuković, Vesna Vuković, Biljana Vuletić, Kristijana Vuruna, Bojana Zekić, Sanja Zelić, 
Danijela Zeljković, Dijana Zirojević, Nataša Zirojević, Ivona Zucchiatti, Alisa Žilić, Aleksandar Živanić, Đorđe 
Živanović, Danijela Živković, Jovana Živković, Saša Živković i Mario Žole.



2014: Otvoreni za sve
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Отворени за све

Увијек смо сматрали да наша врата морају бити отворена за оне који искрено желе да 
изучавају области којима се бавимо, без обзира на њихове материјалне могућности. У 

свакој уписној години од 2000. године до данас додијељивали смо различите стипендије – 
преко 80 таквих стипендија до 2015. године. У просјеку је једна петина студената увијек имала 
неку врсту наше стипендије или подршке. Од 2010. године смо увели и такозвану „подршку 
100%“ која садржи низ видова помоћи и олакшица код плаћања школарине. У исто вријеме 
смо покренули и стипендије за све одличне ученике и одличне студенте. Од тада је за одличне 
ученике и одличне студенте на Комуниколошком колеџу студиј бесплатан. Коначно, различита 
умањења школарине имају и чланови породице наших студената, дипломаца и особља, те дјеца 
без родитеља и дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида.





2013: Razmišljaj 
komunikološki
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Naša misija

Misija Koledža je razvijanje kritičkog mišljenja i podsticanje aktivnog učenja kojima se stiče 
primjenjivo znanje i omogućava razumijevanje društvene stvarnosti u kojoj živimo.

Razumijevanje i preispitivanje društvene stvarnosti se na Koledžu omogućava i njegovanjem 
ravnopravnog razgovora u nastavi, odnosno postavljanjem ključnih pitanja o pojavama i temama 
koje zanimaju naše studente i nastavnike. Na taj način, članovi akademske zajednice Koledža 
stiču, ne samo znanje i razumijevanje svijeta u kome živimo, nego i sposobnost da sami uče, 
odnosno da uvijek nanovo preispituju stvarnost koja se mijenja i stiču nova znanja u budućnosti, 
odnosno znanja za zanimanja budućnosti. Tako se članovi naše akademske zajednice najbolje 
pripremaju i usavršavaju za uspješan život i profesionalni rad i u sadašnjosti i budućnosti.

Pored razvoja kritičkog mišljenja, na Koledžu se naglašava i usvajanje jasnog izražavanja 
putem svih dostupnih medija ljudskog komuniciranja – analogno i digitalno. Komunikativna 
sposobnost je temelj ljudske društvenosti i emancipacije.

Misija Koledža ostvaruje se u duhu viševjekovnog nasljeđa akademskih ustanova kao in-
telektualnih, duhovnih i umjetničkih ishodišta i utočišta, s ciljem postizanja što boljeg uspjeha 
u nastavnom, stručnom i umjetničkom radu, razvoja najviših mjerila akademskog poštenja i 
časti, stvaranja i njegovanja skladnih međuljudskih odnosa i čuvanja duha akademske zajednice 
Koledža. Stoga je neodvojivi dio naše misije i pružanje mogućnosti za studij svima, bez obzira 
na socijalnu, imovinsku, polnu, vjersku, nacionalnu ili drugu različitost. Pod jednakim uslovima 
stvaramo jednake prilike za sve.





2015: Petnaest godina 
avangardnog obrazovanja
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Основи наше образовне теорије и праксе
 
Подстицајно комуницирање
Мале групе су одличан предуслов за успјешан рад, али сама величина групе не значи 
да ће настава бити подстицајна. Други важан предуслов за демократско образовање је 
нехијерархијски распоред сједења у учионици. У нашим учионицама студенти и наставник 
сједе у кругу тако да су сви окренути лицем једни према другима и у равноправном су положају. 
Овакав распоред сједења омогућава, како равноправан, тако и угодан разговор, јер није 
лако разговарати ако су особе окренуте леђима једна другој или удаљене десетинама метара. 
Трећи предуслов је да наставник не осуђује и не кажњава студенте за ставове и мишљења које 
износе, него да их подстиче да их износе, да постављају питања и да преиспитују изнесене 
податке, тврдње и ставове, као и да не осуђују друге и не ругају се једни другима. На тај начин 
нестаје и страх од осуде, ругања или казне због изнесеног става, мишљења или питања. У 
таквом окружењу студенти не само да уче кроз критичко мишљење и дијалог него постају и 
слободоумни, равноправни саговорници и људи који поштују друге и другачије.

Активно учење
Највећи број ствари у животу научимо радећи их. Тако је и за усвајање, откривање и 
развијање знања, осим слушања и читања, веома важан и разговор, као и истраживање, 
писање, експериментисање и практичан рад. Похађање сваког нашег предмета подразумијева 
писање и израду различитих радова и вјежби – од приказа књиге или филма, преко огледа, 
превода, вијести или саопштења за јавност, као и практичних радова из информатике, дизајна, 
фотографије и других области, па све до семинарских и самосталних радова и истраживачких и 
практичних пројеката. Кроз писање и практичан рад студент провјерава и исказује познавање 
неке теме и свој поглед на тему и тако стиче знање и разумијевање појава у одређеној области. 
Сваког семестра на Комуниколошком колеџу сви студенти пишу на десетине радова и других 
задатака. На нашим предметима полагање испита није главни циљ нити је њихов кључни дио. 
Испити чине само један дио провјере успјешности извођења и похађања предмета.

Наставни програм предмета
На Комуниколошком факултету и колеџу у Бањалуци, у посљедњих петнаест школских година, 
сваки наставник сваком студенту на сваком предмету на почетку сваког семестра уручује 
наставни програм предмета (syllabus). Наставни програм предмета је попут пројекта за 
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изградњу куће, јер се у њему налазе све важне 
информације о извођењу и похађању наставе на 
предмету. Између осталог, програм садржи опис 
предмета, циљеве, литературу, наставне теме и 
њихов распоред у току семестра, обавезе студента 
на предмету, укључујући опис и рок предаје радова, 
критерије за бодовање радова, опис испита и 
распоред бодова из свих елемената провјере знања 
и начин извођења коначне оцјене. Програм је план 
рада за студента и наставника, а његово спровођење 
и поштивање користи се и у вредновању рада и 
студента и наставника.

Писмени испити
Како би провјера знања била непристрасна, отворена 
и мање стресна, на свим предметима изводимо 
писмене испите, осим код врло малог броја предмета 
на којима се усвајају и дјелимично провјеравају и 
говорне и сличне вјештине. На писменим испитима, 
који су најчешће у облику објективних тестова, 
студент показује стечено знање из цијеле материје, а 
не само из пословична три питања на усменом, тако 
да је такав испит уравнотеженије мјерило провјере 
знања. А, будући да се бодови са испита збрајају 
с бодовима из предиспитних обавеза, студент 
није ни под притиском да ће „пасти на испиту“. 
Предност писмених испита је и у томе што почињу 
у исто вријеме и трају једнако за све студенте и сви 
студенти на предмету имају једнака питања или 
задатке. Након испита студент може провјерити 
како је урадио испит, а материјали са писмених 
испита се чувају до краја студија. Тиме је овакво 
оцјењивање објективније и уравнотеженије од 
усмених испита.
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Анонимно оцјењивање
Један од наших највећих успјеха је што већ петнаест 
година спроводимо анонимно оцјењивање. 
Студенти на радовима и испитима не пишу своје 
име и презиме него само свој студентски број – 
вишецифрени број који не садржи личне податке. 
На тај начин наставници не знају чији рад читају, 
што им омогућава да се усредсреде на сам рад 
студента – на оно што пише, а не на оно ко пише. 
Тако могу да буду објективнији у оцјењивању и 
лакше примјењују исте критерије за све радове, те 
да сваки студент или студентица добије онолико 
бодова колико то њихов рад заслужује. Такође, 
коначне оцјене на предметима академска служба 
објављује само под студентским бројевима, па 
нико осим самог студента не зна оцјену коју је 
добио. Поред тога, коначне оцјене се објављују у 
заштићеном дијелу сајта, коме могу приступити 
само наши студенти и особље.

Образовни услови
Иако Колеџ не чине зидови, наш академски 
амбијент нам је увијек био важан. Улагали смо у 
књиге, часописе, рачунаре, мреже и другу опрему, 
а учионице обликовали у складу са академским 
потребама демократског образовања. Зато у 
учионицама Комуниколошког колеџа нема клупа, 
катедри, подијума и говорница. Постоје столице 
са таблама за писање поредане у круг. Наравно, у 
учионицима се налазе и поједина учила корисна за 
извођење наставе. 
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Учење на даљину
Када је законом о високом образовању из 2006. године уведена могућност образовања на 
даљину, то је било добро рјешење за оне студенте који су жељели да студирају, а, из различитих 
разлога, нису могли да сваки дан долазе на Факултет. Будући да је учење на даљину у свијету већ 
било доста развијено, наставно особље Факултета је предложило да и ми развијемо такав студиј. 
Након анализе различитих научних истраживања и академских искустава о учењу на даљину, 
одабрали смо „moodle“, јер нам се чинило да најбоље испуњава наше наставне и образовне 
захтјеве (тада је мали број корисника употребљавао moodle, а данас је moodle један од 
најпознатијих отворених мрежних алата за учење на даљину са преко 80 милиона корисника). 
Већ 2007. године Колеџ је уписао прву генерацију студената на смјеру Односи с јавношћу који 
су се образовали на даљину. У 2015. години уписали смо девету генерацију студената који се 
образују на даљину.

Електронске услуге
Још од 2001. године студенти Комуниколошког факултета/колеџа могу све важне информације 
о студију пронаћи на сајту – студијске програме, правила студија, распоред часова и 
консултација, академски календар, обавјештења, термине полагања предмета, коначне оцјене 
на предметима, најчешћа питања и др. Од 2004. године сви студенти имају властиту адресу 
електронске поште са доменом Факултета (kfbl.edu.ba), а омогућили смо и пријаву испита 
преко сајта, као и претрагу библиотеке. И за средњошколце и остале будуће студенте смо на 
сајту увијек објављивали детаљне информације о упису и студију, а будући студенти се могу 
путем сајта и пријавити за упис, без доласка на Колеџ.

Настава је центар нашег свијета
Настава нам је увијек најважнији задатак. Стога се настава увијек одржава по званичном 
распореду, односно нема појединачног помјерања, скраћивања и отказивања часова. 
Консултације и испити се, такође, одржавају редовно и само у заказаним терминима. Као што је 
редован ритам вјежбања у музици, математици и спорту кључан за успјех, исто тако је и ритам 
наставе важан у образовању. Зато је и редовно похађање наставе један од кључних задатака које 
имају наши студенти.
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Vizija

Vizija Koledža je da se razvijamo kao regionalno središte za akademsko istraživanje i 
izučavanje društvenog i medijskog komuniciranja i savremene medijske kulture.

Svoju budućnost vidimo u tome i da ideja naše obrazovne zajednice utemeljene na ravno-
pravnom razgovoru i aktivnom učenju što više doprinese razvoju našeg društva u cjelini.
Naš najvažniji cilj je da temeljne osobine i pedagošku filozofiju Koledža i dalje razvijamo i 
usavršavamo i time bogatimo, kako sveukupno obrazovno nasljeđe, tako i društvenu zajednicu 
stručnjacima koji su sposobni da se uspješno nose sa zahtjevima vremena u kome živimo i onog 
koje dolazi.
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