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UPIS NA FAKULTET

К
aktuelno

рај школске године се ближи, али то и не би било толико важно да пред нама нису
уписи на факултете.
Уписом у Гимназију обавезали
смо се да након средње школе наставимо са учењем и примањем новог знања. Морамо размишљати
озбиљно и гледати далеко унапријед, да не кажем у будућност.
Све би то било лијепо да није стигло прољеће, измамило сунце, а и
нас намамило да тражимо што више прилика како бисмо уживали у
лијепом времену. Пред нама су дивно вријеме и тешке одлуке!

Студирати у Босни и Херцеговини свима звучи као тежак
задатак, претежак. То је наша реалност са којом се ми морамо ухватити у коштац. Изазов је велик, али
успијех је могућ. Овом у прилог иде
и одлучно потписивање Болоњске
декларације надлежних институција
за високо образовање.Оно што сви
будући студенти очекују су промјене, по могућности, набоље!
За све матуранте Гимназије
уприличени су сусрети са професорима или деканима са појединих
факултета. Обављено је, посредством дежурног ученика, краће испитивање и добили смо податке који
нам говоре о даљем усмјеравању
матураната.
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Према запажањима педагогице
Гордане Павловић, не постоје драстичне разлике у односу на досадашње године. Од укупно 281 ученика,
251 се опредијелио за један од 15
факултета, плус специјална понуда –
студирање у иностранству. Међу
наведеним факултетима није било
Умјетничке академије, ни приватног
факултета у нашем граду. Како год,
поражавајући су подаци који указују
на чињеницу да се ниједан гимназијалац није могао одлучити, бар на
минут, за Машински факултет,
Шумарски, Ветеринарски или
Факултет физичке културе и спорта.
Факултети чији успјешни студенти
имају гарантовано
запошљавање нису
привукли гимназијалце. Број наших
ђака је мален и на
П р и р од н о - м ат е матичком факулту,
само четворо. Исто
тако, на Пољопривредном факултету
можемо очекивати
два гимназијалца.
Не преостаје ништа друго него пожељети срећу гимназијалцима, већином
будућим студентима Филозофског факултета, медицине,
стоматологије, фармације, грађевине, права, економије.
Медицна и даље плијени гимназијалце. Факултет опште медицине,
чији су студенти са сигурним запослењима, привукао је 16 матураната.
Стоматологија 13, а фармација 11.
Четрдесет будућих бруцоша подигло је руку када је наведен
Економски факултет. За улазак у
Европу морамо постати правна
држава на челу са успјешним правницима међу којима би се могло
наћи и 30 гимназијалаца. На грађевинарству и архитектури требало
би бити исто 30 наших ученика. За
Електротехнички факултет опредјелило се 11 ученика. Филозофски
факултет у Бањалуци има бројне

одсјеке и привукао је 28 гимназијалаца. Углавном се ученици опредјељују за журналистику, стране
језике и понеки за српски језик и
књижевност, историју, психологију
и социјални рад.
Када од испитаних ученика (251)
одузмемо до сада поменутих 205
остаје нам још 46 ученика. Они су се
одлучили за иностранство. Најчешће се под студирањем у иностранству подразумијева студирање
у Бечу или Грацу, али и Београду и
Новом Саду. Кажу да ће се вратити,
и сви они који остају желе им пуно
среће и успијеха.
Са знањем које смо стекли у
основним школама и допунили и
усавршили у Гимназији, крећемо у
нове походе. Свако ће се суочити са
својим обавезама на најбољи могући начин. Први корак је упис на
факултет.
Излазимо из заједнице за коју се
свако на свој начин везао и постајемо приморани да свако за себе
куца на она врата иза којих очекује
помоћ и савјет. Свакако да има оних
који нису сигурни шта би уписали,
оних који су подигли руку за неки
факултет који сматрају занимљивим, али нису сигурни да су се у томе
препознали.
Ниједна одлука која изађе из наших
паметних глава неће бити потпуно
погрешна. Генерација смо којој је
живот приредио бројна неугодна
изненађења. Научили смо се борити и трудом заслужити награду.
Тако ћемо и уписати факултет на коме се заустави наша одлука и завршити како бисмо постали академски грађани Бањалуке.
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