
З А П И С Н И К
 
са XIV седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 27. јуна 2011. године, са почетком у 19³ºчасова.
 

Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1.       Примање записника са XIII седнице
2.       Саопштења
3.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног асистента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично
право

б) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско
право – општи део и Стварно право

в) једног сарадника у настави за Грађанскоправну ужу научну област – предмет
Грађанско право – општи део и Стварно право

г) једног сарадника у настави за Грађанскоправну ужу научну област – предмет
Грађанско процесно право

4.       Извештај Комисије о предлогу проф. др Александра Јакшића за оглашавање ништавом
дипломе проф. др Гаше Кнежевића о стеченом научном степену доктора наука

5.       Утврђивање предлога за продужење радног односа:
                  а) проф. др Весне Бесаровић
                  б) проф. др Светислава Таборошија

6.       Предлог Правног и Учитељског факултета да Универзитет у Београду носи име "Свети
Сава"

7.       Утврђивање матичности Правног факултета у Београду
8.       План извођења наставе у школској 2011/2012. години
9.       Одређивање Комисије за спровођење поступка за стицање научног звања научни

саветник проф. др Владимира Чоловића
10.   Докторске дисертације
11.   Магистарске тезе
12.   Усвајање силабуса за предмете Катедре за грађанско право на докторским студијама
13.   Усвајање силабуса за предмете Катедре за теорију, социологију и филозофију права
14.   Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија
15.   Извештај о раду Правне клинике Правног факултета у Београду
16.   Информација о издањима Правног факултета која нису уџбеничког карактера у  2006. и

2007. години
17.   Признавање испита на основним студијама
18.   Разно.

 
Веће је донело следеће важније одлуке.

 
 
Ад. 8.

 
О Д Л У К A

 
Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2011/2012. години, и то:

                        Катедре за грађанско право
                        Катедре за кривично право



                        Катедре за правну историју (осим дела који се односи на Државно-историјски под-
модул мастер студија)
                        Катедре за међународно право и међународне односе
                        Катедре за јавно право
                        Катедре за правно-економске науке
                        Катедре за теорију, социологију и филозофију права.
 
Ад. 12.
 

О Д Л У К A
 

Усвајају се силабуси за предмете Катедре за грађанско право на докторским студијама, и
то:

 
1.       Општи део грађанског права;
2.       Право изградње;
3.       Право обезбеђења потраживања;
4.       Право регистара непокретности;
5.       Стварно право;
6.       Стечајно право.  

 
Ад. 13.
 
                                                            О Д Л У К A

 
Усвајају се силабуси за предмете Катедре за теорију, социологију и филозофију права, и

то:
 

1. Право и правда
Дипломске академске мастер студије;

2. Правна етика
Академске мастер студије;

3. Теорија државе и права
Мастер академске студије и докторске студије;

4. Холизам и право
Мастер академске студије и докторске студије;

5. Савремене политичке теорије
Мастер академске студије;

6. Право и морал
Мастер академске студије и докторске студије;

7. Основи социологије права
Основне академске студије;

8. Правна информатика (вештина)
Основне академске студије.

 
Ад. 15.
 

О Д Л У К A
 

      Прихвата се Извештај о раду Правне клинике Правног факултета у Београду у школској
2010/2011. години.
 

 
Седница је закључена у 20 часова и 45 минут



 
             
 ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
 
Биљана Живановић Ступар
                                                                 ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                   
       Декан

  
                              Професор др
Мирко Васиљевић

 


