
З А П И С Н И К
 
са XV седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 28. априла 2014. 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 XIV седнице
2.      Саопштења   
3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног или редовног професора за Међународноприватну ужу
научну област – предмете Међународно приватно право и Арбитражно право
            б) једног ванредног професора за Уставноправну ужу научну област –
предмет Уставно право
            в) једног доцента или ванредног професора за ужу научну област
Економска анализа права – предмет Економско право

г) једног доцента за ужу научну област Теорија права и државе – предмет
Увод у право (поновни избор)

д) једног асистента за ужу научну област Кривично право – предмет
Кривично право (поновни избор)

ђ) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет
Грађанско право-општи део и Стварно право (поновни избор)

е) једног сарадникa у настави за ужу научну област Економија и право
(Економска анализа права) – предмет Основи економије

4. Измене и допуне плана извођења наставе на Катедри за међународно право и
међународне односе

5.      Докторске дисертације
6.      Предлог Катедре за грађанско право за измену наставног плана на Пословно-

правном модулу-подмодул Право привредних друштава и Трговинско-правном
модулу

7.      Предлог Катедре за грађанско право за унапређење мастер студија
8. Признавање испита на основним академским студијама
9. Текућа питања
10.  Разно.

 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ad 4.
 

О Д Л У К A
           
            План извођења наставе на Катедри за међународно право и међународне односе
допуњује се тако да се доц. др Маја Лукић увршћује у листу извођача наставе из
предмета Увод у право европских интеграција.
 
 
Ad 6.
 

 
ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА



МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
 
Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског програма мастер

академских студија Правног факултета, и то  Пословно-правног модула, под-модул
Право привредних друштава, као и Трговинско-правног модула, почев од школске
2014/2015. године.

 
Пословно-правни модул, под-модул Право привредних друштава, обухватио би

предмете, и то:
 
1.      Компанијско право, обавезни предмет (први семестар)
2.      Стечајно право, изборни предмет (први семестар)
3.      Берзанско право, изборни предмет (други семестар)
4.      Компанијско право Европске уније, изборни предмет (други семестар)
5.      Завршни рад.
 
Трговинско-правни модул  обухватио би предмете, и то:
 
1.      Трговинскоправни послови, обавезни предмет (први семестар)
2.      Уговорно право осигурања, изборни предмет (први семестар)
3.      Англосаксонско уговорно право, изборни предмет (први семестар)
4.      Берзански послови, изборни предмет (други семестар)
5.      Банкарско уговорно право, изборни предмет (други семестар)
6.      Саобраћајно право, изборни предмет (други семестар)
7.      Завршни рад.
 
Предлог доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату

Универзитета, ради усвајања и доношења одлуке.  
 
Седница је закључена у 20,30 часова.
 

 
 ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА        
  
  Биљана Живановић Ступар      
 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                 

               Проф. др Сима Аврамовић
 


