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Народна скупштина Републике Српске је у сарадњи са Националним демократским
институтом (NDI) и Универзитетом у Бања Луци, 2003. године потписала Меморандум о
разумијевању, те је тако покренут програм стажирања. Од 2006. године Народна скупштина
самостално води овај програм.
Програмом је пружена могућност студентима завршних година и апсолвентима чији студијски
програми се односе на право, економију, политичке науке, филозофију, историју и психологију
да се кроз активности дефинисане овим програмом, упознају са радом највишег законодавног
тијела у Републици Српској.
Током шест мјесеци стажирања студенти су активно укључени у припрему сједница радних
тијела, израду записника са сједница радних тијела, компаративну анализу закона,
прикупљање информација који се тичу аката са дневног реда пленарних сједница, те помоћ у
организовању тематских сједница парламентарних одбора. Такође, студенти током
стажирања имају обавезу присуства предавањима на тему законодавног процеса у Републици
Српској, која организује стручна служба парламента. За студенте су организоване и посјете
најзначајнијим институцијама Републике Српске.
Од покретања овог пројекта, па до данас, у програму је учествовало око 500 студената.
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