
З А П И С Н И К
 
са III седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 24. децембра 2012. године, са почетком у 18ººчасова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

Д Н Е В Н И  Р Е Д
1. Примање записника са II седнице
2.      Саопштења
3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног професора за ужу научну област Правна историја –
предмет Римско право (поновни избор)
            б) једног ванредног професора за Пословноправну ужу научну област –
предмети Право интелектуалне својине и Право конкуренције
            в) једног доцента за ужу научну област Економска анализа  права –
предмет Основи економије

г) једног доцента за ужу научну област Јавне финансије и финансијско 
право – предмети Пореско право и Јавне финансије и буџетско право

д) три демонстратора за извођење наставе на предметима Катедре за
међународно право и међународне односе

4.      Давање сагласности за рад:
            а) проф. др Саши Бовану – Филозофски факултет Универзитета у
Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици
            б) доц. др Милошу Живковићу – Грађевински факултет Универзитета у
Београду

в) доц. др Милени Ђорђевић – Филолошки факултет Универзитета у
Београду
            г) Катарини Доловић – Грађевински факултет Универзитета у Београду

5. Доношење Одлуке о продужењу Уговора о раду:
                  а) Вере Живковић
                  б) Бранке Бабовић
6.      Докторске дисертације и магистарске тезе
7.      Утврђивање предлога за стицање научног звања научни саветник др Душка

Димитријевића
8. Предлог Катедре за теорију, социологију и филозофију права о побољшању

система изборности у погледу смерова, предмета и изборних предмета
9.      Организација и извођење мастер студија – начелна и текућа питања

10. Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских
студија

11. Доношење Одлуке о признавању испита из предмета Страни језик правне струке
12. Усвајање силабуса за Правну праксу
13. Признавање испита на основним студијама
14. Разно.

 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

             
 Ад. 11.

О Д Л У К А
О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

СТРАНИ ЈЕЗИК ПРАВНЕ СТРУКЕ
 Члан 1.

Прихвата се предлог Семинара за стране језике да се, као положен испит из
 страног језика правне струке, може признати студентима који поседују уверење- 
сертификат о познавању страног језика на нивоу Б2 Заједничког европског референтног
језичког оквира.

Члан 2.



            Ова одлука односи се на студенте уписане први пут у другу годину студија
школске 2013/2014. године.
           

На студенте који имају право да заврше студије по наставном плану пре ступања
на снагу Закона о високом образовању, примењује се до сада важећа одлука.
 
Ад. 12.
 
            Веће је усвојило силабус за Правну праксу, која се изводи  на основним
академским студијама.
 

 
Седница је закључена у 21,45 час.

 
 
  
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
  
 Биљана Живановић Ступар
                                               
 

 ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                    Декан

    
    Професор др Сима Аврамовић

 
 
 


