
З А П И С Н И К
 
са VIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 25. јуна 2007. године, са почетком у 19 º часова.

 
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.       Доношење Плана извођења наставе на основним академским студијама у

школској 2007/2008. години
4.       Утврђивање предлога ужих научних области које се изучавају на Факултету
5.       Информација о студијском програму докторских студија
6.       Утврђивање предлога студијског програма:
                  а) дипломских академских студија – мастер права Европске уније

            б) дипломских академских студија – дипломирани правник - мастер
европских интеграција

                        в) летње школе Alpbach Summer School on European Integration (ASSEI)
7.       Допуна Плана извођења наставе на струковним специјалистичким студијама

"Тероризам, организовани криминалитет и корупција"
8.       Иницијатива Катедре за кривично право за доделу почасног доктората проф.

др Клаусу Роксину
9.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног доцента за научну област Облигационо право – поновни избор
б) једног асистента за научну област Право осигурања
в) једног сарадника у настави за научну област Римско право
г) једног сарадника у настави за научну област Породично право

10. Доношење Одлуке о плаћеном одсуству проф. др Слободана Марковића
11. Давање сагласности за рад:

а) у оквиру Универзитета у Београду
проф. др Радмили Васић за рад на Факултету политичких наука у Београду
б) изван Универзитета у Београду
проф. др Владану Јончићу за рад на Војној академији у Београду

12.   Докторске дисертације
13.    Магистарске тезе
14.   Разно.

 
Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe.

  
Ад. 4.

 ПРЕДЛОГ
УЖИХ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ КОЈЕ СЕ ИЗУЧАВАЈУ НА ФАКУЛТЕТУ

 
1. Катедра за грађанско право
            Грађанскоправна научна област

Пословноправна научна област
Међународноприватна научна област

 
2. Катедра за кривично право
            Кривично право
 



3. Катедра за правну историју
 
            Правна историја
 
4. Катедра за међународно право и међународне односе
            Међународно правна научна област
 
5. Катедра за јавно право
            Уставноправна научна област
            Управноправна научна област
            Радноправна научна област
 
6. Катедра за правно-економске науке
            Економија и право (Економска анализа права)

Микроекономија
Макроекономија
Јавне финансије и финансијско право

 
 7. Катедра за теорију, социологију и филозофију права
             Теорија права и државе
            Социологија права
            Филозофија права
 
 
Ад. 6.
             а) Утврђивање предлога студијског програма дипломских академских
студија – мастер права Европске уније
  

ПРЕДЛОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ (МАСТЕР) СТУДИЈА

ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 
Утврђује се предлог студијског програма дипломских академских (мастер)

студија под називом "Програм дипломских академских студија права Европске
уније".

 
Предлог програма доставити Сенату Универзитета на усвајање.
                                                                                         

            б) Утврђивање предлога студијског програма дипломских академских
студија – дипломирани правник -  мастер европских интеграција
  

ПРЕДЛОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ (МАСТЕР) СТУДИЈА

ИЗ ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
 
Утврђује се предлог студијског програма дипломских академских (мастер)

студија под називом "Дипломске академске (мастер) студије из области европских
интеграција".

 
Предлог програма доставити Сенату Универзитета на усвајање.

  
в) Утврђивање предлога студијског програма летње школе под

називом "Alpbach Summer School on European Intagration (ASSEI)"
  



ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ
"ALPBACH SUMMER SCHOOL ON EUROPEAN INTEGRATION (ASSEI)"

 
Утврђује се предлог програма летње школе под називом "Alpbach Summer

School on European Intagration (ASSEI)", која се одржава на Правном факултету у
Београду, у периоду од 10. до 22. септембра 2007. године.

 
Предлог програма доставити Сенату Универзитета на усвајање.

 
Ад. 7.

 О Д Л У К A
 
            Студенти специјалистичких струковних студија "Тероризам, организовани
криминалитет и корупција" полажу завршни испит у форми усменог испита, при чему
се узима у обзир и успех који су постигли на тестовима провере знања организованим
током трајања студија.

 
 
Ад. 8.
 

 О Д Л У К A
 

            Правни факултет Универзитета у Београду покреће иницијативу за доделу
почасног доктората Универзитета у Београду проф. др Клаусу Роксину (Claus Roxin),
професору кривичног права из Немачке.
  
            Седница је закључена у 21¹  часова.
 
 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА                           ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ
ВЕЋА
 
Биљана Живановић                                Професор др Мирко Васиљевић
                                                                               
               
 


