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Правни факултет Мегатренд универзитета пружа студентима практична знања и по томе се разликује од свих других сличних факултета,
јер управо су наши дипломирани студенти својим знањем и стручношћу одмах по дипломирању добили шансу да раде у правосуђу, адвокатури, мултинационалним компанијама у земљи, али и иностранству,
што говори о чињеници да је диплома Правног факултета Мегатренд
универзитета призната свуда у свету.
Правни факултет je ушао у другу деценију постојања и успешног рада и
ове године уписује генерацију студената на основне, мастер и докторске студије. Фокус Факултета су студенти, стицање практичних знања,
учешће студената у правном животу Републике Србије за време студирања, као и могућност да у сваком тренутку добију савет, подршку и
препоруку најбољих експерата из области правних наука у држави који
су уједно и професори на Правном факултету. Сви нивои студија су
акредитовани, а наши студенти су најрепрезентативнији амбасадори
нашег Факултета, како у држави, тако и свуда широм света.
На Факултету се изводе три студијска програма:
• Студијски програм основних академских студија:
ПРАВО са два модула Право и Безбедност
• Студијски програм мастер академских студија:
Право и Безбедност
• Студијски програм докторских академских студија:
Право и Безбедност
Сви студијски програми који се изводе на Правном факултету комплементарни су са студијским програмима сродних правних факултета у
Србији, Европи и свету. Акредитовани студијски програми Правног факултета имају пуну подршку престижних иностраних партнера из земаља Европске Уније и у њима су значајно унапређени ранији студијски
програми у две препознатљиве научне области права и безбедности.
Осавремењавањем својих студијских програма, Правни факултет је на
адекватан начин одговорио на захтеве за целовитом реформом правосудног система, јавног и приватног сектора у свим областима друштвеног живота, као и на нарасле потребе тржишта рада у Републици Србији и њеном окружењу и на промене које захтева процес транзиције у
области образовања кадрова за правничка занимања.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Основне академске студије трају четири године осам семестара и признате су свуда у земљи и свету.
Завршетком студија студенти стичу звање: дипломирани правник.
Обим студија: 240 ЕСПБ
Акредитовани студијски програми основних академских студија имају прве две године заједничке и
у њиховој основи налазе се све потребне дисциплине
правних наука и наука о безбедности.
СТУДИЈЕ ПРАВО
На студијском програму „Право“ са два модула: Право и Безбедност школују се кадрови за традиционалну правничку професију, укључујући рад у судовима,
тужилаштвима, адвокатским коморама, јавној управи, државној управи, локалној самоуправи, привредним и осигуравајућим друштвима и сектору безбедности. Структуру студијског програма чине:

ПРВА ГОДИНА

ЕСПБ
I семестар

Енглески језик
Социологија
Увод у право
Римско право
II семестар
Основи економије
Дигиталне технологије
Уставно право
УКУПНО БОДОВА
ДРУГА ГОДИНА
III семестар
Кривично право
Криминологија
Управно право
Породично право
IV семестар
Наследно право
Основи грађанског права и Стварно право
Политички систем
УКУПНО БОДОВА

4
8
10
8
10
10
10
60
ЕСПБ
9
7
7
7
10
10
10
60

ТРЕЋА ГОДИНА

ЕСПБ
V семестар
Међународно јавно право
6
Право интелектуалне својине
5
Кривично процесно право
10
Локална самоуправа
7
VI семестар – ИЗБОРНА НАСТАВНА ГРУПА
(студент бира једну групу)
Наставна група: ПРАВО
Виктимологија
7
Казнено извршно право
7
Облигационо право
6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (од четири изборна предмета
са листе, студент бира два предмета)
Људска права
6
Етика
6
Међународно кривично право
6
Организовани криминал
6
УКУПНО БОДОВА
60
Наставна група: БЕЗБЕДНОСТ
Системи безбедности
7
Методе и технике безбедносног
7
организовања и деловања
Облигационо право
6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (од четири изборна предмета
са листе, студент бира два предмета)
Људска права
6
Етика
6
Међународно кривично право
6
Организовани криминал
6
УКУПНО БОДОВА
60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ЕСПБ
VII семестар
Међународно приватно право
8
Грађанско процесно право
8
Право безбедности
7
Трговинско право
7
VIII семестар – ИЗБОРНА НАСТАВНА ГРУПА
(студент бира једну групу)
Наставна група: ПРАВО
Радно право
4
Криминалистика
3
Право ЕУ
5
Право привредних преступа и прекршаја
5
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (од шест изборних
предмета са листе, студент бира два предмета)
Дипломатско конзуларно право
6
Јавне финансије
6
Судско организационо право
6
Медицинско право
6
Медијско право
6
Еколошко право
6
Стручна пракса
3
УКУПНО БОДОВА
60
Наставна група: БЕЗБЕДНОСТ
Радно право
4
Криминалистика
3
Корпоративна безбедност
5
Еколошка безбедност
5
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (од шест изборних
предмета са листе, студент бира два предмета)
Друштвене кризе и конфликти
6
Економска политика
6
Судско организационо право
6
Пенологија
6
Социјална политика
6
Тероризам
6
Стручна пракса
3
УКУПНО БОДОВА
60

Студенти Правног факултета, у статусном погледу су изједначени
са студентима државних правних факултета и имају право
да полажу правосудни испит и да се учлањују у адвокатске коморе.

Контакт:
Булевар маршала Толбухина 8
11070, Нови Београд
Студентска служба:
011/220 30 30, 220 30 31

МАСТЕР СТУДИЈЕ
Мастер студије Права и Безбедности трају једну годину - два семестра.
Обим студија: 60 ЕСПБ.
По завршетку студијског програма студенти стичу академско звање: мастер правник.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
ПРАВО И БЕЗБЕДНОСТ
Студијски програм мастер студија „Право и Безбедност“ представља природни наставак образовања студената са студијских програма основних академских студија. Услови за упис студената на овај студијски
програм су завршене основне академске студије са 240 ЕСПБ бодова у трајању од 4 године.
Структуру студијског програма чине:
ПРВА ГОДИНА

ЕСПБ
I семестар
Методологија научног истраживања
10
Велики правни системи
10
Тумачење права
10
II семестар – ИЗБОРНА ПОДРУЧЈА
(студент бира једно подручје)
I изборно подручје – модул:
ПРАВО
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (од седам изборних
предмета са листе, студент бира три предмета)
Кривично право (материјално и процесно)
5
Радно и службеничко право
5
Грађанско право (материјално и процесно)
5
Менаџмент савремених корпорација
5
Ауторско право и право индустријске
5
својине
Савремено међународно право
5
Право ЕУ
5
Стручна пракса
3
Предмет завршни рад
6
Завршни рад
6
УКУПНО:
60

ПРВА ГОДИНА

ЕСПБ

II изборно подручје – модул:
БЕЗБЕДНОСТ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (од седам изборних
предмета са листе, студент бира три предмета)
Савремени системи безбедности
5
Политика сузбијања криминалитета
5
Заједничка спољна и безбедносна
5
политика Европске уније
Савремене криминалистичке теорије
5
Криминологија
5
Еколошка безбедност
5
Анализа безбедносних појава
5
Стручна пракса
3
Предмет завршни рад
6
Завршни рад
6
УКУПНО:
60

Мастер и докторске студије – контакт:
Булевар маршала Толбухина 8
11070, Нови Београд
011/220 30 90, 220 30 23

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Правни факултет је акредитован за извођење докторских академских студија од надлежних просветних институција у Републици Србији, као и за
обављање научноистраживачке делатности од стране националног савета за науку и технолошки развој.
Обим студија: 180 ЕСПБ.
По завршетку студијског програма студенти стичу
академско звање: доктор наука - правне науке.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:ПРАВО И БЕЗБЕДНОСТ
Студијски програм докторских академских студија
„Право и Безбедност“ траје три године – шест семестара. Студијски програм обухвата два обавезна
и четири изборна предмета из изборног подручја
и уже научне области из које је предмет докторске
дисертације, као и самостални научноистраживачки
рад чији је крајњи резултат израда и одбрана докторске дисертације као оригиналног научног дела
кандидата.
Структуру студијског програма чине:
ПРВА ГОДИНА

ЕСПБ
I семестар

Методи НИР-а
Нове комуникационе технологије
и савремено право
II семестар
Припрема, израда и публиковање првог
научног чланка
Припрема и одбрана пројекта докторске
дисертације
Припрема рада и учешће на првом
научном скупу
УКУПНО:

15
15
6
6
18
60

ДРУГА ГОДИНА
ЕСПБ
III семестар – ИЗБОРНА ПОДРУЧЈА
(студент бира једно подручје)
I изборно подручје – модул:
ПРАВО
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 (од четири изборна
предмета са листе, студент бира два предмета)
Медијско право у дигиталном друштву
10
Право интелектуалне својине
10
Грађанско право
10
Трговински уговори
10
Припрема пријаве теме докторске
4
дисертације
IV семестар
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 2 (од четири изборна
предмета са листе, студент бира два предмета)
Међународно кривично право
15
Управно право
15
Кривично право
15
Актуелни проблеми међународног права
15
Припрема, израда и публиковање другог
3
научног чланка
Припрема рада и учешће на другом
3
научном скупу
УКУПНО:
60
ТРЕЋА ГОДИНА
V семестар
Докторска дисертација- студијски
истраживачки рад 1
VI семестар
Докторска дисертација- студијски
истраживачки рад 2
Докторска дисертација- израда и одбрана
дисертације
УКУПНО:
СВЕГА БОДОВА НА ДАС

ЕСПБ
24
16
20
60
180

ДРУГА ГОДИНА
ЕСПБ
III семестар – ИЗБОРНА ПОДРУЧЈА
(студент бира једно подручје)
II изборно подручје – модул:
БЕЗБЕДНОСТ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 (од четири изборна
предмета са листе, студент бира два предмета)
Медијско право у дигиталном друштву
10
Компаративни политички системи
10
Савремене теорије безбедности
10
Криминологија са пенологијом и
10
виктимологијом
Припрема пријаве теме докторске
4
дисертације
IV семестар
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 2 (од четири изборна
предмета са листе, студент бира два предмета)
Међународни односи и спољна политика
15
Антикорупционе стратегије у економији
15
Компаративне јавне (безбедносне)
15
политике
Актуелни проблеми међународног права
15
Припрема, израда и публиковање другог
3
научног чланка
Припрема рада и учешће на другом
3
научном скупу
УКУПНО:
60

ТРЕЋА ГОДИНА
V семестар
Докторска дисертација- студијски
истраживачки рад 1
VI семестар
Докторска дисертација- студијски
истраживачки рад 2
Докторска дисертација- израда и одбрана
дисертације
УКУПНО:
СВЕГА БОДОВА НА ДАС

ЕСПБ
24
16
20
60
180

