
 
З А П И С Н И К

 
са XXV седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 1. јуна 2015. године, са почетком у 12,35 часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са XXIV седнице
2. Саопштења
3. Предлог Радне групе за тзв. откључавање година и вредновање предиспитних

обавеза

4.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор једног асистента за
Пословноправну ужу научну област - предмети Трговинско право и Саобраћајно право
(поновни избор)

5. Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор једног
демонстратора за Пословноправну ужу научну област – предмет Право
интелектуалне својине

6.      Унапређење мастер студија

7. Извођење наставе на енглеском језику
8. Докторске дисертације
9. Признавање испита на основним академским студијама

10. Текућа питања
11.  Разно.

 

Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ad 3.

О Д Л У К A
 

                        Усваја се систем ограниченог откључавања година, који подразумева следеће:
 

·      Испити са друге године студија се не могу полагати док се не положе сви испити са прве
године студија;

·      Откључавање године је могуће на трећој и четвртој години студија;
·      Откључавање предмета са четврте године студија није могуће уколкико нису положени

сви испити са друге године студија;
·      Изборни предмети и предмети наставне групе се безусловно откључавају, што значи да

полагање испита из ових предмета није условљено полагањем одговарајућих испита са
претходне године студија;

·      Општеобавезни предмети остају закључани, што значи да је испите из ових предмета
могуће полагати само уколико су положени сви испити са претходне године студија.
 
            Систем ограниченог откључавања година примењује се почев од школске
2015/2016. године.



 
Ad 6.

     
З А К Љ У Ч  Ц И

1. Није прихваћен предлог увођења још једног обавезног предмета у студијски
програм мастер академских студија права, због реалне претпоставке да би
повећање броја часова повећало и оптерећеност наставника и захтевало додатне
просторне капацитете за извођење наставе, што би подразумевало и нову
акредитацију студијског програма.

 
2. Предлаже се увођење пријемног испита као нови критеријум, уз већ постојеће

(општа просечна оцена на основним студијама, дужина студирања на основним
студијама и корпус предмета од значаја за студије на пријављеном модулу), за
рангирање кандидата при упису на мастер академске студије, а о модалитетима
организовања пријемног испита Веће ће се накнадно изјаснити.

 
3. Препоручује се да литература за припремање испита на мастер академским

студијама, уз литературу која се користи за припремање испита на основним
студијама, треба да садржи и додатне библиографске јединице чији би обим
требало да износи по правилу 500 страна за обавезни предмет, а 250 страна за
изборни предмет.

 
4. Предлаже се увођење три часа Методике научног рада. Предавање би се извело на

прва три часа обавезног предмета (њихов фонд би због тога био повећан и износио
би тридесет три часа), са препоруком да свака катедра одреди предавача који ће те
часове одржати студентима мастер студија.

 
           Ad 7.

 
О Д Л У К А

 
Прихватају се предлози катедара за извођење наставе на основним академским

студијама на енглеском језику, и то:
 
Катедре за грађанско право

            Катедре за кривично право
            Катедре за правну историју            

Катедре за међународно право и међународне односе
            Катедре за јавно право
            Катедре за правно-економске науке
            Катедре за теорију, социологију и филозофију права.

 
Седница је закључена у 13,50 часова.
 
 

  ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
Биљана Живановић Ступар               
 
                                                             ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                             Декан

Професор др Сима Аврамовић
 


