
З А П И С Н И К
 
са XIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 11.
фебруара 2008. године, са почетком у 18ºº часова.
  

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

1. Примање записника са XII седнице
2. Саопштења
3. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног доцента или ванредног професора за научну област Национална историја државе
и права
б)   једног асистента за научну област Право европских интеграција

4. Предлагање новог члана у Већу научних области правно-економских наука
5. Утврђивање предлога броја студената за упис у школској 2008/2009. години
6. Формирање Дисциплинске комисије
7. План извођења наставе на основним студијама из Националне историје државе и права у

школској 2007/2008. години
8. План извођења наставе курса Писање правних докумената
9. Представка проф. др Косте Чавошког у вези са штампањем уџбеника проф. др Љубомирке

Кркљуш
10. Давање сагласности:

а)  проф. др Владану Јончићу за рад на Војној академији у Београду
б) проф. др Небојши Јовановићу за рад на Београдској банкарској академији

11. Извештај о:
а) дуговању књига Библиотеци Факултета
б) раду на пројекту "Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске
уније/правни, економски, политички и социолошки аспект/ на Правном факултету
Универзитета у Београду"
в) упису на дипломске академске мастер студије и специјалистичке студије  
г) Радне групе о карактеру мандата чланова Факултета у телима Универзитета

12. Докторске дисертације
13. Магистарске тезе
14. Извештаји Комисије за нострификацију диплома 
15. Доношење Одлуке о признавању испита
16. Молбе студената за убрзано студирање 
17. Разно.

  
Ад. 5.
 

 О Д Л У К А
 
Предлаже се Универзитету у Београду да се у школској 2008/2009. години, на студијске

програме које организује Факултет, упише следећи број студената, и то:
 
 
1. У прву годину основних академских студија 1500 студената
 

      буџет                                                 600 студената
            самофинансирање                 600 студената



                  студирање на даљину              300 студената;
 
2. На дипломске академске – мастер студије 150 студената 
             буџет                                                   30 студената
             самофинансирање                            120 студената;
 
3. На докторске студије 75 студената
буџет                                      15 студената
самофинансирање          60 студената
 
Ад. 6.

 
О Д Л У К А

 
Члан 1.

Бира се Дисциплинска комисија Правног факултета у Београду, у саставу:
Проф. др Саша Бован, председник
Доц. др Марко Ђурђевић, члан
Доц. др Горан Илић, заменик председника
Доц. др Моника Милошевић, заменик члана.

 
Члан 2.

Члана Дисциплинске комисије и његовог заменика из реда студената изабраће Студентски
парламент Правног факултета у Београду.

 
 
Ад. 7.
 

О Д Л У К А
 

            Настава на предмету Национална историја државе и права у школској 2007/2008. години
изводиће се према досадашњој пракси, с тим да се у обавезну литературу за припремање испита
уврсти и уџбеник проф. др Љ. Кркљуш под насловом Правна историја српског народа.
 
            Прихвата се и програм Правно-историјског модула на транзитним мастер студијама у школској
2007/2008. години.
 
Ад. 8.
 

О Д Л У К А
 

                       Одобрава се извођење програма "Писање правних докумената" током летњег
семестра школске 2007/2008. године.
 

    
                       
            Седница је закључена у 21ºº сат.
 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА
Биљана Живановић
                                                                                               
                                                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ
ВЕЋА



                                                                                               
                                                                 Проф. др Мирко Васиљевић

 


