
З А П И С Н И К
 
са VIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 13. септембра 2010. године, са почетком у
18ººчасова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

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

а) једног ванредног професора за Уставноправну ужу научну област – предмете Уставно право и Парламентарно право
б) једног доцента за ужу научну област Економска анализа права – предмет Основи економије
в) једног доцента за ужу научну област Правна историја – предмет Римско право
г) једног асистента за Пословноправну ужу научну област – предмете Компанијско право и Стечајно право

4.       Доношење Одлуке о продужењу ангажовања:
                  а) Милице Колаковић
                  б) Иване Марковић
5.       Утврђивање Предлога за одсуство мр Мирјане Дреновак Ивановић
6. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о наставном плану и програму на мастер студијама
7.       Предлагање кандидата за већâ научних области на Универзитету
8.       Доношење Плана извођења наставе у школској 2010/2011. години
9.       Усвајање силабуса и утврђивање листе бодова за предмете на докторским студијама
10.   Утврђивање Предлога измена Правилника о докторској дисертацији
11.   Приговор у вези са Конкурсом Министарства науке за научне пројекте
12.   Докторске дисертације
13.   Магистарске тезе
14.   Одобравање одржавања курса "Основни проблеми међународног кривичног права и међународног кривичног правосуђа"

15. Разно.
 

Веће је донело следеће важније одлуке.
 
Ад. 6.
 

О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ-МАСТЕР СТУДИЈА
             

Члан 1.
            У школској 2010/11. настава на дипломским академским студијама за студенте уписане на основне академске студије школске 2006/07. 
године изводи се по наставном плану и програму утврђеним на седници Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду 26.
децембра 2005. године.
            За кандидате који су правни или други факултет, предвиђен чланом 63. Статута, уписали по наставном плану и програму пре ступања на
снагу Закона о високом образовању, настава ће се изводити по наставном плану и програму које је усвојило Наставно-научно веће Правног
факултета Универзитета у Београду на својој седници од 2. октобра 2006. године.

Члан 2.
            Кандидати из става 2. члана 1. ове Одлуке могу се определити да слушају наставу и полажу испите по наставном плану и програму из
става 1. члана 1. ове Одлуке.
 

Члан 3.
            Уколико су кандидати из члана 2. ове Одлуке на основним четворогодишњим студијама положили неки испит који се налази у наставном
плану дипломских академских - мастер студија, могу  поднети захтев да им се тај испит призна.
 

Члан 4.
            Одлука о изменама и допунама студијског програма дипломских академских студија важи за школску 2010/11. годину.
 

Члан 5.
            О овој Одлуци Правни факултет је обавезан да обавести Министарство просвете у року од 30 дана.
 
 
Ад. 7.

П Р Е Д Л О Г
 

За представнике Правног факултета у већимâ научних области Универзитета у Београду предлажу се следећи кандидати, и то за:



 
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
 

1.       Др Светислав Табороши, редовни професор
2.       Др Љиљана Радуловић, редовни професор

 
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Др Миленко Крећа, редовни професор
2. Др Емилија Вукадин, редовни професор
3. Др Гашо Кнежевић, редовни професор
4. Др Радмила Васић, редовни професор.
 

Ад. 8.
 

О Д Л У К А
 

Прихватају се предлози Катедре за кривично право и Катедре за правну историју o извођењу наставе у школској 2010/2011. години, који
обухватају наставу на основним и дипломским академским-мастер студијама.
 
 
Ад. 9.
 

О Д Л У К А
 

Усваја се програм докторских студија (силабуси) за следеће предмете:
 
I. Катедра за правну историју
1. Оријентална правна традиција 
2. Контракти у римском праву
3. Lex Aquilia у интерпретацији класичне јуриспруденције
4. Својина у римском праву
5. Статутарно право и уређење средњовековних градова
6. Римско законодавство
7. Упоредна правна традиција
8. Западна правна традиција
9. Историја кривичног права у Србији у XIX веку.
 
II Катедра за правно-економске науке
1. Микроекономска теорија 
2. Продубљени курс из микроекономије (Микроекономска теорија 2)
3. Економика европских интеграција.
 

 Ад. 14.
 

О Д Л У К А
 
Одобрава се организовање курса "Основни проблеми међународног кривичног права и међународног кривичног правосуђа", који

Правни факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са мисијом Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Београду,
организује током зимског семестра школске 2010/2011. године.
 
            Саставни део ове одлуке је Програм курса који је усвојило Наставно-научно веће на седници од 13. септембра 2010. године.

 
 
Седница је закључена у 20 º сат.

 
       
   
    ЗАПИСНИК ВОДИЛА 
Биљана Живановић Ступар
                                                                    ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                          Професор др Мирко Васиљевић

 


