
 

                           З А П И С Н И К

 

са XVIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 27. фебруара 2012. године, са почетком у 18ººчасова.

 

                        Седницом председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

1. Примање записника са XVII седнице

2.       Саопштења

3.       Доношење Одлуке о окончању конкурса за избор једног доцента и утврђивање предлога
за расписивање конкурса за избор једног доцента или ванредног професора за 
Управноправну ужу научну област  –  предмет Управно право

4.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног асистента за Међународно правну ужу научну област – предмет Увод у
право европских интеграција (поновни избор);

б) једног асистента за Пословноправну ужу научну област – предмете
Међународно трговинско право и Арбитражно право (поновни избор);

5. Утврђивање предлога за продужење радног односа:

а) проф. др Миленка Креће

б) проф. др Мирољуба Лабуса

6.       Докторске дисертације

7.       Извештај Комисије за нострификацију дипломе Вељка Томановића

8.       Доношење Одлуке о укидању писменог елиминационог испита из предмета Међународно
приватно право

9. Утврђивање предлога измена и допуна студијског програма мастер академских студија -
нови подмодул Право интелектуалне својине

10.   Информација о задужењима наставника и сарадника, пензионисаних наставника и трећих
лица, књигама и часописима из Библиотеке Факултета

11.   Овлашћење Наставно-научног већа за израду пречишћеног текста Одлуке о упису на
мастер академске студије кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у
Београду



12.   Усвајање силабуса за предмете Грађанскоправне научне области на докторским
студијама

13.   Разно.

 

Наставно-научно веће је донело следећe важнијe одлукe.

Ад. 8.

 

ОДЛУКА

 Обуставља се полагање писменог елиминационог испита из предмета Међународно
приватно право.

             Обавезују се Управа Факултета, Наставно-научно веће и катедре да о овом питању отворе
расправу.

 

 Ад. 9.

 П Р Е Д Л О Г

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма мастер
академских студија Правног факултета, на тај начин да се у оквиру Пословноправног модула
мастер академских студија уведе нови подмодул за Право интелектуалне својине, тако да
Пословноправни модул буде организован у два подмодула: подмодул Право привредних
друштава и подмодул Право интелектуалне својине.

 

Ад. 12.

                          

О Д Л У К А

 Прихватају се силабуси за предмете Грађанскоправне научне области III на докторским
студијама, и то:

 1.       Парнично процесно право;

2.       Ванпарнично процесно право;

3.       Извршно процесно право;



4.       Процесно право Европске уније.

 

За предмет "Арбитража и алтернативно решавање спорова" заједно се примењују
силабуси предмета "Арбитражно право" и "Алтернативно решавање спорова (АДР)" са
Међународно-приватноправне научне области, које су Катедра и Веће већ усвојили.

  Седница је закључена у 20ºº сати.

     

      ЗАПИСНИК ВОДИЛА

     Биљана Живановић Ступар

                                           ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-
НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                 Декан

                                                   Професор др Мирко
Васиљевић

 

 

 

 


