
КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРАВНИКЕ  
 
 

Опис курса: 
Двосеместрални курс немачког језика правне струке за запослене у органима правосуђа, 
научне раднике, државне службенике, али и за студенте основних, мастер и докторских 
студија, који се због природе свог посла, или за потребе свог стручног усавршавања или 
научног рада, сусрећу са немачком правном терминологијом. Пошто се ради о курсу језика 
струке, неопходно је да полазници већ имају предзнања из општег немачког језика (по 
потреби биће организовано и улазно тестирање).  
 
Садржај курса:  
Аутентични текстови из различитих правних области (уставно, грађанско, кривично, 
процесно, трговачко право и право привредних друштава, право ЕУ), при чему се водило 
рачуна да текстови буду различитог типа (закони, лексикони, коментари, пресуде, уговори). 
Свака наставна јединица која обрађује одређену правну област подељена је на више текстова 
који се, сваки за себе, обрађују уз помоћ разрађених вежбања и речника са циљем усвајања 
правне терминологије.  
Настава се одржава у онлајн формату, у апликацији ZOOM, два пута недељно по два (2) часа, 
и то у следећим терминима: понедељак и четвртак од 19.00 до 20.30.  
По завршетку комплетног курса биће организован испит ради провере стечених знања, на 
основи којег ће се издати серификат – потврда о похађању.  
 
Циљеви курса:  
Циљ курса немачког језика правне струке је стицање вештина ради:  
1. коришћења стручне литературе, часописа и сл.   
2. споразумевања са колегама о стручним темама на немачком језику  
3. праћење излагања на семинарима, саветовањима и сл.  
 
Планирано трајање курса:  
Предвиђено је да курс траје два (2) семетра, и то:  
1. семестар: 4 месеца (март 2023-јул 2023) 
2. семестар: 4 месеца (октобар 2023-фебруар 2024) 
 
Укупан број часова у једном семестру:  
ca. 64 (4 часа недељно, подељено на два дана)  
 
Школарина за курс:  
Школарина за један семестар је 50.000,00 динара за четири (4) месеца, а обухвата 64 наставна 
часа, уџбеник и све остале потребне материјале за наставу. 
Школарина се плаћа у целости за један семестар, а пре почетка сваког семестра. 
Уплата школарине се врши на следећи рачун, уз обавезну назнаку позива на број одобрења: 
Правни факултет Универзитета у Београду 
Булевар краља Александра 67, 11000 Београд 
бр. рачуна: 840-1439666-55 
позива на број одобрења: 77 
 
Пријава: 
Пријављивање на курс могуће је до 5. марта 2023. године, а врши се електронским путем, на 
адресу danka@ius.bg.ac.rs 
 
Руководилац курса и предавач: 
Данка Стојаковић, Правни факултет Универзитета у Београду  
danka@ius.bg.ac.rs 
 

mailto:danka@ius.bg.ac.rs

