
З А П И С Н И К
 
са XXI седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 2. јула 2012. 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 XX седнице
2.       Саопштења
3. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног доцента за Пословноправну ужу научну област – предмети Међународно
трговинско право и Арбитражно право

б) једног доцента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско
право-општи део и Стварно право
            в) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Породично
право (поновни избор)

г) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Наследно
право (поновни избор)

д) једног асистента за Радноправну ужу научну област – предмети Радно право и
Социјално право

                        ђ) једног асистента практичне наставе
4. Доношење Плана извођења наставе у школској 2012/2013. години
5. Доношење Одлуке о плаћеном одсуству (sabbatical) проф. др Милене Полојац
6.       Докторске дисертације
7. Доношење Одлуке о изменама и допунама Правилника мастера европских интеграција

(master in european integration)
8.       Извештај Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија
9. Признавање испита положених на другом факултету

10. Разно.
 

Веће је донело следеће важније одлуке.
 
Ад. 4.

О Д Л У К A
 

Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2012/2013. години, 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.
Ад. 7.
 

 
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА МАСТЕРА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА



(MASTER IN EUROPEAN INTEGRATION)
 

Члан 1.
У члану 5.  став 1. Правилника Мастера европских интеграција, иза речи "могу" и пре речи

"да", додаје се, између две запете, следећи текст: "уз поштовање услова и процедура
прописаних за упис на мастер академске студије на Правном факултету Универзитета
у Београду."

 
 

Члан 2.
            Измене и допуне из члана 1. примењују се почев од академске 2012/2013. године.
 

 
Седница је закључена у 19ºº сати.

 
 
 
   
 ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
  
Биљана Живановић Ступар
                                                                    ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                         
                      Декан

  
                                Професор др

Мирко Васиљевић
 
 
 
 

 


