
  З А П И С Н И К
 
са XIX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 22. септембра 2008. године, са почетком у 18 ºчасова.

 
 Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.
 

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са XVIII седнице
2.       Саопштења
3.       Утврђивање Предлога измена Наставног плана у складу са примедбама Комисије за

акредитацију
4.       Унапређивање стандарда наставе и квалитета уџбеника на академским студијама
5.       Реализација Одлуке Наставно-научног већа о изменама члана 26. став 3. Пословника о

раду Наставно-научног и Изборног Већа
6.       Измене и допуне Студијског програма докторских студија и Правилника о докторским

студијама у складу са примедбама Комисије за акредитацију
7.       Допуна Плана извођења наставе на докторским студијама Катедре за теорију,

социологију и филозофију права у школској 2008/2009. години
8.       Предлог Програма полагања пријемног испита
9.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

 а) једног доцента за међународноправну ужу научну област -  предмет Људска
права и Међународно јавно право
            б) једног доцента за међународноправну ужу научну област -  предмет
Међународно јавно право
            в) једног асистента за међународноправну ужу научну област -  предмет Право
европских интеграција

10.   Давање сагласности за рад:
            а) проф. др Милована Митровића на Пољопривредном факултету Универзитета у
Новом Саду

б) проф. др Владана Јончића на Војној академији у Београду
11.   Утврђивање Предлога одлуке о одсуству мр Јелене Јовичић
12.   Одређивање допунских испита и страних језика за упис на докторске студије
13.   Усвајање програма дипломских академских (мастер) студија из области европских

интеграција и одређивање допунских испита за упис
14.   Усвајање Програма специјалистичких струковних студија "Правни аспекти осигурања

имовине и лица"
15. Докторске дисертације

16.   Магистарске тезе
17. Доношење Одлуке о признавању испита

18.   Разно.
 
Наставно-научно веће је донело следеће важније одлуке.

 

Ад. 3.

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА НАСТАВНОГ ПЛАНА
 ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

 



            Усваја се Предлог измена Наставног плана основних академских студија права и
дипломских (мастер) студија права.
 
            У складу са предлогом факултетске Комисије за акредитацију, Веће је донело и Одлуку о
условима за полагање изборних предмета, као и Одлуку о измени Правилника о уџбеницима, које
чине саставни део записника.
 
Ад. 5.

 
О Д Л У К А

 
о измени Пословника о раду Наставно-научног и Изборног већа

Правног факултета Универзитета у Београду
01-број: 883/1 од 26. марта 2007. године

 
Члан 1.

У члану 26. Пословника став 3. и 4. мењају се и гласе:
 
"У записник се уносе подаци о времену одржавања седнице, дневном реду, присутним

члановима и о томе ко је седници председавао. Поред тога, у записник се уносе и подаци о
поднетим предлозима, учесницима у дискусији, резултатима гласања, и одлукама које је Веће
донело.
           

Члан Већа који жели да његово излагање на седници остане забележено, може га у току
седнице предати лицу које води записник или, пак, захтевати да његово излагање буде снимано.
Писмени поднесак, прекуцани текст излагања и аудио снимак чувају се у архиви Факултета."
            

Члан 2.
Измене Пословника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли

Факултета.
 
Ад. 6.
 

 
ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА

 СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
И

ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
 

Ад. 8.
 

 
О Д Л У К А

О ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 

Члан 1.
            Програм полагања пријемног испита за упис студената у школску 2009/2010. годину
обухвата програме из следећих области, односно предмета и то:

 
Српског језика
Историје
Социологије
Опште културе (која обухвата и програм предмета Устав и права грађана, као и општа
питања из логике и образовања).



 
Тест за полагање пријемног испита садржи 60 питања, распоређених на следећи начин:

20 питања из Српског језика
20 питања из Историје
10 питања из Социологије
10 питања из Опште културе.

 
 

Члан 2.
O извршењу ове одлуке стараће се Декан Правног факултета Универзитета у Београду.
 

Ад. 13.
 

 
О Д Л У К А

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДИПЛОМСКИХ  АКАДЕМСКИХ  (МАСТЕР ) СТУДИЈА

ИЗ ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
 
 
Ад. 14.
 

П Р Е Д Л О Г
ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

"ПРАВНИ АСПЕКТИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА"
 
Утврђује се предлог програма специјалистичких струковних студија под називом "Правни

аспекти осигурања имовине и лица".
 
Предлог програма доставити Сенату Универзитета на усвајање.
 

 
Седница је закључена у 21¹  часова.
 

 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА
Биљана Живановић
                                                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-
НАУЧНОГ ВЕЋА

Професор др Мирко Васиљевић
 

 


