
 
З А П И С Н И К

 
са XXII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 23. фебруара 2015. године, са почетком у 18ºº часова.
 

Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.
           

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1. Примање записника са XXI седнице
2.      Саопштења

3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног или редовног професора за Међународноправну и
Управноправну ужу научну област – предмети Људска права и Право одбране

б) једног наставника за ужу научну област Страни језик правне струке –
Француски

4. Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор једног
демонстратора за Уставноправну ужу научну област – предмет Политички
систем        

5.      Утврђивање Предлога за продужење радног односа проф. др Сими Аврамовићу

6.      Разматрање Правилника о изменама и допунама Правилника о докторским студијама

7.      Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управе у школској 2013/2014. години

8.      Доношење Одлуке о оснивању Правне клинике за сузбијање корупције
9. Докторске дисертације
10.  Доношење Одлуке о упису на докторске академске студије

11. Признавање испита на:
а) докторским академским студијама

б) мастер академским студијама

в) основним академским студијама
12. Текућа питања
13.  Разно.

 

Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ad 6.
 

 

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА



ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

 
Члан 1.

Досадашњи чл. 28-30. Правилника о докторским студијама мењају се и гласе:
 

"Члан 28.
У првој години студија студент је дужан да, у складу са студијским програмом:

1.      похађа наставу и положи испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина;

2.      изради и одбрани приступни рад; и

3.      похађа наставу и положи испит из три предмета уже научне области у којој је уписао
студије.

 

Члан 29.

Испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина студент може да
полаже по завршетку зимског семестра, почев од јануарског испитног рока.

Студент је дужан да положи испит пре рока у којем полаже први докторски
испит.

Испит се полаже пред комисијом коју чине наставници-предавачи на
предмету Методи научно-истраживачког рада и вештине.

Студент који није положио испит из Метода научно-истраживачког рада и
вештина има право да га још само једном полаже по истеку рока од три месеца.

 

Члан 30.

Циљ приступног рада је да студент практично покаже да је овладао знањима
из Метода научно-истраживачког рада и вештина.

Студент је дужан да одбрани приступни рад пре рока у којем полаже први
докторски испит.

Приступни рад обима је од највише 45.000 карактера (са размацима) и
пријављује се и пише из уже научне области за коју је Факултет матичан.

Тему рада одобрава управник докторских студија, на предлог привременог
ментора и једног наставника Метода научно-истраживачког рада и вештина, при
чему тема не сме да се тиче суштине оквирног питања из којег студент намерава да
ради докторску дисертацију, нити одбрањеног мастер рада, а одбрањени приступни
рад не може се користити за сврху испуњавања обавеза из студијског програма у
погледу семинарског рада из члана 33. и научног чланка из члана 34. овог
правилника.



Рад се брани пред комисијом од два члана, коју одређује управник докторских
студија, а чине је наставник Метода научно-истраживачког рада и вештина и
наставник кога предложи катедра која је матична за предмет из којег је тема
приступног рада.

Пошто комисија из става 5. овог члана писмено потврди да је приступни рад
подобан за одбрану, студент је дужан да га преда у три примерка у папирној, као и у
електронској верзији, при чему се електронска верзија доставља секретару катедре
из става 5. овог члана ради провере оригиналности у софтверу за откривање
плагијата.

Уколико се установи постојање плагијата, секретар катедре у року од седам
дана од дана достављања електронске верзије приступног рада обавештава
управника докторских студија, који предмет прослеђује декану ради спровођења
одговарајућег поступка.

По завршеној одбрани приступног рада, комисија из става 5. овог члана може
одлучити да је студент рад одбранио или да га није одбранио.

Уколико студент није одбранио приступни рад, има право да га још само
једном ради, и то на другу тему."

 

Члан 2.

У члану 39. Правилника о докторским студијама, у ставу 7, после речи: "на увид
јавности", додају се речи: "који предаје и у електронској верзији у три примерка на CD,".

Став 11. мења се и гласи:

"Реферат о завршеној докторској дисертацији и докторска дисертација морају
бити стављени на увид јавности, због подношења евентуалних приговора, најмање 30
дана пре одлучивања, као и у периоду до одбране докторске дисертације."

После става 11. додаје се нови став 12, који гласи:

"Реферат о завршеној докторској дисертацији и докторска дисертација чине се
доступним јавности у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета и
у штампаном облику у библиотеци Факултета."

Досадашњи став 12, који постаје члан 13, мења се и гласи:

"Наставно-научно веће одлучује о реферату и евентуалним приговорима у року
од два месеца од истека рока од 30 дана из става 11. овог члана."

Досадашњи ст. 13. и 14. постају ст. 14. и 15.

 

Члан 3.

У члану 40. став 3. Правилника о докторским студијама, после речи: "у папирној
верзији", ставља се тачка, а речи: "и два примерка на CD". бришу се.

 



Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној

табли Факултета.
Правилник се, по ступању на снагу, објављује и на интернет страници Факултета.
 

Аd 8.
 

О Д Л У К A
 
            Одобрава се оснивање Правне клинике за сузбијање корупције, а усвојени План и
програм рада реализује на Правном факултету у Београду током школске 2014/2015.
године, у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције.

 
Седница је закључена у 21,45 сати.
 

 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
Биљана Живановић Ступар               
 
 
                                                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                     

Професор др Сима Аврамовић


