ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Правни факултет је правни следбеник Факултета за право, јавну управу и безбедност и Факултета за државну управу и
администрацију.
Циљеви и задаци Факултета утврђени су Статутом Факултета из 2021. године, програмом рада и другим општим актима. Статутом
Факултета, предвиђено је да Факултет организује и остварује студијске програме на свим нивоима студија и да развија
научноистраживачки рад у области права и безбедности.
Мисија факултета јесте укључивање Факултета у јединствени европски образовни простор уз испуњеност највиших стандарда
квалитета образовног, научно-истраживачког и стручног рада.
Визија факултета јесте препознатљив факултет који достиже европски ранг квалитета високошколских установа.
Овакав приступ остваривању политике квалитета треба да обезбеди успостављање високо постигнутог стандарда квалитета који се
даље имплементира у односу на унутрашње и спољашње кориснике Система квалитета, при чему се под унутрашњим корисницима
сматрају: органи управљања, органи пословођења, наставници, сарадници и ненаставно особље, а по под спољашњим корисницима
подразумевамо: Универзитет, државне, локалне и друштвене заједнице.
Поред тога, Факултет остварује образовне програме за иновацију знања, стручног образовања и усавршавања у области права и
безбедности и изводи основна, примењена и развојна истраживања у циљу развоја образовне делатности, те публикује резултате
научноистраживачког рада.
Факултет је стратешки опредељен да перманентно развија, унапређује и повезује образовну (преношење научних и стручних знања
и вештина), научно-истраживачку (производњу знања) и стручну делатност (примену знања), укључујући и рад на унапређењу научног
подмлатка.
Примарни циљ Факултета јесте достизање максималног нивоа квалитета студијских програма, наставног, научно-истраживачког и
стручног рада, кроз перманентно унапређивање образовне и научноистраживачке делатности, што ће му омогућити да постане
препознатљива, савремена и атрактивна високошколска институција у региону Југоисточне Европе, упоредива са институцијама сличног
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профила, која ужива поверење студената, послодаваца, оснивача и друштва у целини и својим радом доприноси развоју правних наука,
наука о јавној управи и наука о безбедности, чијом применом се унапређује струка у овим значајним областима друштвеног живота.
У остваривању овог стратешког циља Факултет је опредељен да у будућности изграђује савремен, конзистентан, функционалан,
ефикасан и транспарентан систем управљања квалитетом образовно-научног процеса, који обезбеђује стицање сврсисходних знања и
вештина, ефикасно студирање и припремљеност за професионални рад студената, наставак учења током читавог живота, континуиран и
продуктиван наставни, научно-истраживачки и стручни рад наставника и сарадника и њихово стално усавршавање и напредовање. Тиме
се стварају услови за укључивање Факултета у јединствени европски образовни простор и обезбеђује максимални допринос Факултета
развоју друштва знања неопходног за достизање економског, политичког, социјалног и културног просперитета државе и друштва у
целини. Све активности у образовном процесу, на свим студијским програмима које изводи установа, су у складу са задацима и
циљевима Факултета и периодично се унапређују. Систем високог образовања, али и самог Факултета, требало би да прођу процес
трансформације ка савременом и друштвено одговорном факултету који је заснован на примени академских принципа и вредности у
реализацији њихових основних функција (образовање и истраживање) и нових функција (трансфер технологија и иновација,
континуирано учење, ангажовање (кроз сарадњу) у решавању друштвених изазова локалне и/или шире заједнице). Због тога се
опредељујемо за покретање активности које ће усмеравати Факултет у правцу Треће мисије у развоју високог образовања где посебно
место заузима питање друштвене одговорности факултета која обавезује Факултет на активно укључивање у социјални, економски и
привредни, политички и културни развој друштва.
За остваривање ове визије неопходно је да се развија култура целоживотног учења, трансформација учења и подучавања у
правцу развоја критичког мишљења, медијске и информатичке писмености, образовање усклађено са достигнућима науке, технике и
технологије, партиципативности на свим нивоима образовног процеса и успостављање интерсекторског приступа, то јест јачих веза
између сектора образовања и других сектора као што су сектори надлежни за социјалну политику и запошљавање, привреду, културу,
финансије итд.
Правни факултет прихвата став да високо образовање треба да директно доприноси одрживом развоју праведног друштва,
заснованог на знању и иновацијама, развоју културе, технологије и критичког мишљења, као и неговању културне разноликости. С
обзиром на значај високог образовања за целокупни привредни и друштвени развој, и на релативно неповољну образовну структуру
становништва, и даље је потребно спроводити активности којима се доприноси повећању броја високообразованих грађана. Поред
унапређивања свеукупног квалитета система образовања и васпитања и повећања обухвата становништва РС високим образовањем и
целоживотним учењем, као и обезбеђивања свима права на квалитетно, инклузивно образовање и целоживотно учење, жељено стање
обухвата и повећање угледа образовања у друштву и држави и усклађивање система образовања са непосредним развојним потребама
појединаца, али и економског, социјалног, културног контекста кроз повећање квалитета процеса и достизање исхода образовања.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Предвиђен почетак примене програма од школске 2022/23.

1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВО
Назив студијског програма је: Основне академске студије-Право
Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка област: Правне науке
Врста студија: Основне академске студије (ОАС)
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 240 ЕСПБ
Назив дипломе: Дипломирани правник, Дипл. прав.
Дужина студија 8 семестара (4 године)
Година када ће започети реализација студијског програма: школска 2022/23
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм: 150.
Језик на коме се изводи студијски програм: Српски језик
1.1. ОПИС И ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Студијски програм основних академских студија Право са два изборна модула: Право и Безбедност, остварује се у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Правне науке. Студијски програм оспособљава студенте за
примену и развој знања и научно-стручних достигнућа из области права. Овај програм представља прву инстанцу у академском
образовању будућих правника и омогућава студентима стицање теоријских и практичних знања и вештина које су потребне за стручно и
самостално обављање правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама,
међународним организацијама и слично.
Завршетком студијског програма студенти стичу компетенције потребне за обављање правних послова, не само у нашој земљи,
него и у државама у окружењу, државама чланицама Европске уније и другим државама. Дипломирани студенти могу да наставе своје
школовање и да се даље стручно усавршавају на мастер академским студијама на Правном факултету, Мегатренд универзитета, или на
другим правним и сродним факултетима у земљи и иностранству.
У складу са мисијом и циљевима Правног факултета, Мегатренд универзитета, студијски програм основних академских студија
Право са два изборна модула: Право и Безбедност, има два примарна циља: образовање будућих правника који ће стечена знања и
вештине моћи успешно да примене у пракси и да будуће послове обављају самостално, стручно и одговорно; стицање знања која су
потребна за наставак академског образовања и похађање виших нивоа студија ради стицања продубљених знања.
Циљеви студијског програма усмерени су на то да се студентима: омогући стицање општих и посебних практичних знања и
вештина неопходних за самостално обављање правних послова; стицање знања из правне теорије и праксе на унутрашње-правном и
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међународно-правном нивоу; стицање неопходних знања из позитивно-правних дисциплина; овладавање методама решавања правних
проблема; овладавање методама решавања правно-безбедносних проблема; ефикасну примену стечених знања у пракси; да избором
предмета учествују у креирању свог образовног профила; да науче да примењују висок степен професионалне етике; да стекну основна
знања за употребу информационо-комуникационих технологија и комуниколошких вештина неопходних за будућу професију правника;
увођење студената у научно-образовни процес; наставак даљег образовања.
Конкретни циљеви модул Право:










стицање академских знања у односу на правне теорије, принципе и процесе која омогућавају вредновање и разумевање правних
правила и њихову критичку оцену;
стицање знања која су неопходна за критичку анализу предлога правних правила, као и оцену њихове усаглашености са правним
поретком;
стицање корпуса компетенција потребних за обављање правничких професија и примену постојећих правних норми;
примена стечених знања у обављању правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури,
привреди, јавним службама, међународним организацијама;
примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања;
решавање сложених како теоријских, тако и практичних проблема применом стечених знања, те развој аналитичког, критичког и
самокритичког мишљења у решавању проблема;
усвајање стручних знања и вештина које су неопходне за самостално и професионално обављање правних послова (нпр. писање
правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних
правних проблема, предузимање правних радњи и др.);
оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду;
развијање професионалне одговорности.

Конкретни циљеви модул Безбедност:






стицање академских знања у односу на правне теорије, принципе и процесе која омогућавају вредновање и разумевање правних
правила и њихову критичку оцену;
стицање знања која су неопходна за критичку анализу предлога правних правила, као и оцену њихове усаглашености са правним
поретком;
стицање продубљених знања и примена стечених знања у обављању правних послова из релевантних ужих научних области која
су неопходна за вршење специјализованих послова у области државне и јавне безбедности;
стицање корпуса компетенција потребних за обављање правничких професија у области безбедности и примену постојећих
правних норми;
примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања;
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решавање сложених како теоријских, тако и практичних проблема применом стечених знања, те развој аналитичког, критичког и
самокритичког мишљења у решавању проблема, у области правне струке, посебно у сектору безбедности;
усвајање стручних знања и вештина које су неопходна за самостално и професионално обављање правних послова (нпр. писање
правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних
правних проблема, предузимање правних радњи и др.);
оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду;
развијање професионалне одговорности.

Остваривање свих циљева студијског програма доводи до оспособљавања будућих компетентних и образованих стручњака, чије
знање се лако надграђује, а који су оспособљени и за рад у мултидисциплинарним областима.
Елементи студијског програма:
Врста студија и исход процеса учења у складу са законом који утврђује национални оквир квалификација:
Основне академске студије усклађене су са болоњским системом високошколског образовања стручњака правне струке. Имају
јасно формулисане сврху, циљеве и исходе учења, усклађене са законом који утврђује национални оквир квалификација. Програм је
усмерен је ка стицању академског звања дипломирани правник (ниво 6.2 квалификација).
Стручни, академски, научни односно уметнички назив:
Завршетком студија студент стиче шести ниво (подниво 2) квалификација према важећем законском националном оквиру
квалификација и академско звање дипломирани правник.
Услови за упис на студијски програм:
На ОАСП могу се уписати они који имају најмање средње образовање у четворогодишњем трајању (стечен ниво четири
квалификација према националном оквиру и положена општа или стручна матура) или су према ранијим прописима стекли стручну
спрему еквивалентну четвртом нивоу националног оквира квалификација.
Мобилност студената:
Студијски програм је конципиран као програм академских студија права са два модула: Право и Безбедност (покрива
целокупно подручје правне струке). Прве две године су заједничке за оба модула и имају укупно четрнаест предмета са 60 ЕСПБ
бодова по години. На трећој години студија, приликом уписа, студенти се опредељују за један од предвиђена два модула. Промена
модула дефинисана је Правилима студија Правног факултета бр. 2345/21 од 29.09.2021., члан 19. став 1. који гласи: „Студијским
програмом Основних академских студија предвиђена су два модула, за које се студенти опредељују приликом уписа треће године
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студија. Накнадна промена смера је могућа на молбу студента уз посебно одобрење Декана и полагање испита разлике.“
Студенти који су уписали студијски програм права на неком другом факултету, или студијски програм из образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука могу прећи на студијски програм који се организује на Факултету, под условима предвиђеним
општим актима Факултета и Правилима студија.
Стручна пракса је саставни део студијског програма. Организује се у четвртој години студија у трајању од 90 часова и вреднује
се ЕСПБ бодовима.
Структура програма:
Програм има утврђену листу обавезних и изборних предмета, са детаљно разрађеним силабусом сваког предмета, хоризонтално
и вертикално повезаних у кохерентан систем. На првој и другој години студија су обавезни сви предмети. Тиме се ствара чврста
заједничка основа знања за оба модула.
На трећој години студија на оба модула предвиђено је 7 обавезних предмета и 2 изборна предмета са листе од 4 предмета. На
четвртој години студија на оба модула предвиђено је 8 обавезних предмета и 2 изборна предмета са листе од 6 предмета.
Сви предмети су једносеместрални, ниво оптерећености студента за сваки предмет исказан је у складу са европским системом за
пренос бодова (ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ бодова по семестру износи 30, а укупно у години 60 ЕСПБ.
Предуслови за упис појединих предмета дати су у оквиру књиге предмета.
Услови за упис на студијски програм дефинисани су у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Универзитета и
Факултета. Право уписа имају лица која су завршила средње образовање у четворогодишњем трајању и положила тест провере опште
информисаности и склоности праву. Одлуку о расписивању конкурса за упис студената доноси Сенат Универзитета. Рангирање
пријављених кандидата обавља посебна комисија за упис, на основу просечне оцене остварене током средњошколског образовања и
резултата теста. Услови за упис су јавно публиковани на званичној веб презентацији Факултета.
Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области на ОАСП је могућ, под условима прописаним
општим актом Универзитета и Факултета који регулише преношење ЕСПБ бодова.
Студијски програм усмерен је ка студенту и његовом активном укључивању у наставни процес. Настава се одвија у малим
групама што доприноси квалитетној и ефикасној сарадњи студената и наставног особља и праћењу напредовања студената.
Наставни план је осмишљен тако да оспособљава студенте да у пракси примене стечена знања.
Укупан фонд часова активне наставе у свакој години студија износи по 600 часова активне наставе, коју чине часови предавања
(60%) и вежби (40%). Изборност је заступљена са 20%.
Расподела предмета по типовима урађена је у складу са нормативима, уз толеранцију од 20%.
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Начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија:
Настава је интерактивна (предавања excathedra допуњује се анализама студија случаја што је основ за развој дискусије или
дебате, како би се студенти оспособили за правничко расуђивање, подстакли да критички размишљају, усавршили опште компетенције
писања и усменог излагања у академске сврхе, које су значајне и као специфичне компетенције правника).
Основне академске студије предвиђене су у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири године.
Након положеног последњег испита студент стиче стручни назив „дипломирани правник”.
Бодовна вредност сваког предмета:
Сви предмети имају утврђену бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ); ЕСПБ се крећу у
распону од 4 до 10 бодова. Стручна пракса носи 3 ЕСПБ.
Правни факултет није предвидео завршни рад на основним академским студијама, руководећи се одредбом Закона о високом
образовању, чл. 40. став 1. који гласи: „Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен завршни рад“
Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета:
У картону свих предмета наведено је да ли постоји услов.
Начин избора предмета из других студијских програма:
Студенту се може омогућити прелазак с једног студијског програма на други; с једне на другу високошколску установу, као и
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наставак студија дипломираним студентима, на начин и под условима прописаним Правилима студија Правног факултета. Изборни
предмет/предмети за које се студент определио могу се променити без надокнаде најкасније 30 дана од почетка наставе на том
предмету, а уз надокнаду по предмету према ценовнику Универзитета, најкасније 30 дана пре завршетка наставе на том
предмету/предметима у текућој школској години.
*Факултет је урадио измене Основних академских студија Право и безбедност, којима се суштински не мења структура
студијског програма, а којима се обезбеђује квалитетна и несметана реализација студијског програма. Извршена је промена назива
студијског програма, уместо Право и безбедност, назив студијског програма је Право. Измењен је и планирани број студената, уместо
200 предвиђен је упис 150 студената на прву годину студија. Извршене су измене појединих наставних јединица; измена литературе;
увођење нових изборних предмета; промена ЕСП бодова; ангажовање нових наставника на годишњем нивоу; избор у виша звања, све
руководећи се одредбом члана 53. Став 2. Закона о високом образовању, који гласи: „Измене и допуне студијског програма за који је
високошколска установа добила дозволу за рад, а које врши ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке и
уметности у складу са прописаним стандардима за акредитацију студијских програма, не сматрају се новим студијским програмом“.
1.2. СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Студијски програм основних академских студија Право остварује се у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука. Студијски програм оспособљава студенте за примену и развој знања и научно-стручних достигнућа из области
права. Овај програм представља прву инстанцу у академском образовању будућих правника и омогућава студентима стицање теоријских
и практичних знања и вештина које су потребне за стручно и самостално обављање правних послова у правосуђу, државној управи и
локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и слично. Завршетком студијског
програма студенти стичу компетенције потребне за обављање правних послова, не само у нашој земљи, него и у државама у окружењу,
државама чланицама Европске уније и другим државама. Дипломирани студенти могу да наставе своје школовање и да се даље стручно
усавршавају на мастер академским студијама на Правном факултету, Мегатренд универзитета, или на другим правним и сродним
факултетима у земљи и иностранству.
Сврха студијског програма јесте да се кроз наставни процес омогући да студенти стекну компетенције које су друштвено
оправдане и корисне, као и да стекну теоријска и практична знања и вештине у области права које су неопходне за обављање
правничких професија, укључујући комуниколошке вештине и ИТ писменост (увођење у наставу новог предмета Дигиталне технологије
и тренинга који се реализује организовањем радионица), коришћење савремених медија, као неопходног алата у данашњим правним
занимањима (увођење у наставу новог предмета Медијско право), развијање етичких стандарда и практичног тренинга (студенти се
током студија упознају с правном праксом, што им по завршетку студија омогућује успешно укључивање у радни процес). Правна
пракса није била предвиђена ранијим програмом, тако да се почетак њене реализације очекује применом ревидираног програма од
школске 2022/23 године. У циљу припреме за организовање стручне праксе Факултет је склопио девет уговора о пословно техничкој
сарадњи са привредним и другим субјектима.
Поред тога, студијски програм понудом значајног броја изборних предмета студентима омогућава да образовање ускладе са
својим потребама, склоностима и афинитетима. Коначно, Факултет је у наставни процес укључио два гостујућа професора са намером да
се студентима, осим наставног процеса из предмета које гостујући професори обављају, пружи могућност за размену међународног
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искуства, поготову с обзиром на то да је један професор Оксфордски ђак, а професорка је директор директорка Удружења приватних
високошколских установа у Словенији.
Сврха је у потпуности усаглашена са мисијом Факултета и у складу је са циљевима студијског програма. Студијски програм је
конципиран тако да покрива целокупно подручје правне струке и рада управе, правосудних органа, безбедносних органа, других
институција, привредних субјеката итд. Садржајем ОАСП је компатибилан са програмима државног правосудног и других стручних
испита, те омогућава стицање неопходних теоријских знања и вештина везаних за правничко расуђивање и примену права неопходних
за касније полагање таквих испита.
Завршетком студија студенти стичу неопходне професионалне квалификације за самосталан рад у свим правничким
занимањима. Студијски програм основних академских студија такође пружа квалитетну теоријску основу и могућност за усавршавање
интелектуалних вештина неопходних за научни рад и наставак даљег образовања на другом и трећем степену академских студија права
или у оквиру сродних друштвено-хуманистичких наука.
Основне академске студије права ослањају се на постојећу добру праксу и традицију изучавања права на овим просторима уз
уважавање вредности и принципа модерног европског образовања правника, јер је програм усклађен са програмима модерних европских
универзитета (Метрополитан универзитет Праг, Чешка Република; Нови бугарски универзитет, Софија, Бугарска; Правни факултет
Универзитета у Фиренци, Италија; Универзитет Кардинал Херера Валенсија, Шпанија; Универзитет Урбино Карло Бо, Италија;
Универзитет Малта, Правни факултет; Правни факултет - Универзитетски колеџ у Лондону и Политичке науке и јавна управа,
Универзитет Толедо.
Студијски програм основних академских студија конципиран је тако да студентима, поред неопходних знања из области правних
наука, обезбеди неопходну вештину комуникације и познавање савремених технологија (увођењем предмета Дигиталне технологије и
Медијско право, као и организовање радионица), познавање правне терминологије и коришћења правних текстова на страним језицима,
због чега је предвиђено обавезно изучавање страног језика.
Сврха студијског програма основних академских студија ПРАВО са два студијска изборна подручја-модула јесте образовање
студената за препознатљиву правничку професију и занимање дипломираног правника у органима јавне управе, државне управе,
локалне самоуправе, јавним службама, сектору безбедности, привредним друштвима, домаћим и међународним организацијама и
удружењима и другим институцијама политичког, економског, правног и информативног система. Јасност дефинисања сврхе студијског
програма произилази, највећим делом, из препознатљивости и специфичности студијског програма ПРАВО на Правном факултету у
односу на образовни систем Републике Србије у целини. Јединственост сврхе студијског програма изграђена је кроз избор научних и
стручних дисциплина које се изучавају у оквиру студијског програма а нарочито у делу који се односи на студијска изборна подручја –
модуле и предмете који се изучавају на тим модулима.
Сврха студијског програма модул Право (студијско изборно подручје право) јесте образовање студената и развијање код њих
потребних компетенција за следеће правничке професије: судије, тужиоце, адвокате и нотаре; правнике у органима јавне управе,
државне управе, локалне самоуправе и другим државним органима и службама; јавним фондовима и агенцијама; државним и приватним
предузећима и установама; медијима, невладином сектору и међународним организацијама.
Сврха студијског програма огледа се у стицању неопходних теоријских и стручних знања, као и професионалних вештина чиме
се студенти оспособљавају за њихову стручну и практичну примену у правној пракси, приликом обављања различитих правничких
послова. Уз теоријско и нормативно изучавање права, пружањем значајних практичних знања и вештина, студенти се оспособљавају за
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стручну анализу, тумачење и евалуацију позитивних законских решења и правне праксе. При томе, приоритет јесте образовање кадрова
за правне послове у области правосуђа (послови судства, адвокатуре, тужилаштва, јавног бележништва) и државне управе и локалне
самоуправе. Посебна пажња се поклања упознавању студената са суштином концепта владавине права и његовом усвајању од стране
студената. Сврха студијског програма је оспособљавање студената да сагледавају и проучавају савремене правне појаве и проблеме, да
се оспособе да могу да понуде стручне предлоге за њихово решавање у складу са највишим стандардима правне професије. Наставни
кадар посебно настоји да оствари сврху студијског програма, која поред осталог, подразумева и подстицање студената да континуирано
унапређују и развијају своја правничка знања, способности и вештине, оспособљавајући их да при томе користе савремена научна и
технолошка средства и достигнућа.
Сврха студијског програма модул Безбедност (студијско изборно подручје безбедности) јесте, поред образовања студената за
традиционалне правничке професије, истовремено и развијање потребних компетенција за спознају процеса креирања и организација
система безбедности на микро, мезо и макро нивоу; спознају метода, методских поступака, техника и инструмената супротстављања
криминалним делатностима у друштву, посебно тероризму и организованом криминалу; спознају процеса развијања националне
стратегије безбедности и домаћих и међународних утицаја на дефинисање такве стратегије. Савладавањем наставних јединица на овом
модулу омогућава се развијање потребних компетенција код студената за спознају саме природе утицаја државне моћи на преглед
националне безбедности; утицај моћи националне политике на међународну безбедност и важност државне централне анализе
савремених безбедносних појава, процеса и догађаја за актуелне и трајне домаће и међународне безбедносне аранжмане. Овај модул
заснован је на уважавању потреба савременог српског друштва које се односе на изградњу неопходних образовних и радних профила за
главне врсте правно-безбедносних послова у органима, организацијама и институцијама националне и међународне безбедности.
1.3. КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА
Студенти који успешно савладају студијски програм стичу звање: дипломирани правник.
Завршетком ОАСП студент стиче следеће опште и посебне компетенције:










општа знања из граничних области појединих друштвених наука и права, којима проширује општу културу, што је предуслов
развоја способности критичког расуђивања о друштвеним појавама и усвајања вредности демократске културе,
посебна знања о основним појмовима и институтима из важећег права (јавног и приватног), усаглашено са садржином
правосудног и других стручних испита,
способност повезивања теоријских и практичних знања, решавања случајева и вештину састављања правних аката,
способност примена техника тумачења правних текстова, као неопходне компоненте правничког расуђивања,
добро развијену способност логичког размишљања и закључивања применом правног силогизма,
способност спровођења основних научних/правних истраживања и проналажења одговарајућих извора истраживања,
вештину правилног и јасног изражавања у писаној и усменој форми, уз коришћење усвојене правне терминологије,
вештине социјалне комуникације и преговарања, учешћа у тимском раду, уверљивости у наступу,
савесности и понашања у складу са етичким стандардима правне професије,
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самосталности у примени стечених знања и интегритета у одлучивању.
Студентима је омогућено стицање професионалних компетенција за рад на пословима планирања, пројектовања и управљања
безбедношћу: у органима управе и другим државним органима, у јавним предузећима и привредним друштвима, у органима
безбедности, у инспекцијским службама као и у другим организацијама и институцијама.

Наведена знања, вештине, способности и ставови одговарају дескрипторима исхода учења за ниво 6 националног оквира
квалификација. Студент стиче 6.2 ниво квалификација и академско звање дипломирани правник (дипл. прав.). Завршетком студија
студент има директну проходност на мастер академске студије права.
Организовање тренинга и радионица омогућава развој специфичних вештина, попут реторичких, информационо
комуникационих и других.
Посебне компетенције
Модул Право обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Студенти похађањем студијског
програма стичу теоријска и практична знања и вештине у области права које су неопходне за обављање правничких професија. Поред
тога, студијски програм понудом значајног броја изборних предмета студентима омогућава да образовање ускладе са својим потребама,
склоностима и афинитетима. Коначно, студенти се током студија упознају с правном праксом, што им по завршетку студија омогућује
успешно укључивање у радни процес.
Сврха студијског програма огледа се у стицању компетенција студената која подразумевају стицање неопходних теоријских и
стручних знања, као и професионалних вештина чиме се студенти оспособљавају за њихову стручну и практичну примену у правној
пракси, приликом обављања различитих правничких послова. Уз теоријско и нормативно изучавање права, пружањем значајних
практичних знања и вештина, студенти се оспособљавају за стручну анализу, тумачење и евалуацију позитивних законских решења и
правне праксе. При томе, приоритет јесте образовање кадрова за правне послове у области правосуђа (послови судства, адвокатуре,
тужилаштва) и државне управе и локалне самоуправе.
Студенти стичу напредна академска и стручна знања, усвајају етичке стандарде правничке професије и усмеравају се усвајању
позитивног односа према значају целоживотног учења у личном и професионалном развоју.
Модул Безбедност конципиран је тако да пружа специфичне компетенције, поред стицања теоријских и практичних знања и
вештина у области права које су неопходне за обављање правничких професија, које им омогућавају да се оспособе за низ
препознатљивих и јасно дефинисаних професија и занимања, како у јавном тако и у приватном сектору безбедности. Овај студијски
програм оспособљава студенте за радно ангажовање у великом броју институција и предузећа као што су: полиција, војска, други
државни органи, финансијске установе (банке, осигуравајућа друштва и сл.), јавна предузећа и организације (у области енергетике,
транспорта, поштанских услуга, државне управе), привредно-пословна предузећа, а посебно приватни сектор безбедности.
Студенти могу да наставе пословну каријеру у областима безбедности, на свим нивоима, што подразумева и потпуну
компетентност у обављању свих послова и дужности које су предвиђене тим занимањима. Овај студијски програм обезбеђује стицање
компетенција које су друштвено оправдане и корисне и омогућава даље стручно усавршавање на мастер, специјалистичким и
докторским студијама, како у земљи, тако и у иностранству.
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Модул Безбедност има за циљ преношење, савладавање и стицање научних и стручних знања, компетенција и академских
вештина потребних за ангажовање у свим делатностима везаним за безбедност и криминалистику, у свим безбедносним системима, како
у јавном тако и у приватном сектору безбедности.
Распоред предмета по семестрима и годинама основних академских студија - Право
Шиф.
Пред.
ПРВА ГОДИНА
Р.бр.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

1.

13.ЕЈ1

Енглески језик

1

60

4

2.

13.ССП

Социологија

1

75

8

3.

13.УУП

Увод у право

1

105

10

4.

13.РИП

Римско право

1

75

8

5.

13.ОЕК

Основи економије

2

90

10

6.

13.УСП

Уставно право

2

105

10

7.

13.ПРИ

Дигиталне технологије

2

105

10

Укупно часова активне наставе 615
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
1.

13.КПР

Кривично право

3

75

9

2.

13.КРИ

Криминологија

3

75

7

3.

13.УПР

Управно право

3

90

7

4.

13.ПОП

Породично право

3

105

7

5.

13.НСП

Наследно право

4

105

10

6.

13.ОГС

Основи грађанског и стварног права

4

105

10

12

7.

13.ПСИ

Политички системи

4

Укупно часова активне наставе

90

10

645

Укупно ЕСПБ
ТРЕЋА ГОДИНА:МОДУЛ ПРАВО

60

1.

13.КПП

Кривично процесно право

5

105

10

2.

13.МЈП

Међународно јавно право

5

75

6

3.

13.ПИС

Право интелектуалне својине

5

45

5

4.

13.ПЛС

Локална самоуправа

5

75

7

5.

13.КИП

Казнено извршно право

6

60

7

6.

13.ОБП

Облигационо право

6

105

6

7. Изборни предмети (од четири изборна предмета са листе,
студент бира два предмета)

8.

13.ЉУП

Људска права

6

45

6

13.МКП

Међународно кривично право

6

45

6

13.ОРК

Организовани криминал

6

45

6

13.ПЕТ

Етика

6

45

6

13.ВИК

Виктимологија

6

60

7

Укупно часова активне наставе 615
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА МОДУЛ БЕЗБЕДНОСТ
1.

13.КПП

Кривично процесно право

5

105

10

2.

13.МЈП

Међународно јавно право

5

75

6

13

3.

13.ПИС

Право интелектуалне својине

5

45

5

4.

13.ПЛС

Локална самоуправа

5

75

7

5.

13.ОБП

Облигационо право

6

105

6

6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (од четири изборна предмета са
листе, студент бира два предмета)
13.ЉУП

Људска права

6

45

6

13.МКП

Међународно кривично право

6

45

6

13.ОРК

Организовани криминал

6

45

6

13.ПЕТ

Етика

6

45

6

7.

13.МБО

Методе и технике безбедносног
организовања и деловања

6

60

7

8.

13.ТДБ

Системи безбедности

6

60

7

Укупно часова активне наставе
Укупно ЕСПБ
ЧЕТВРТА ГОДИНА МОДУЛ ПРАВО

615
60

1.

13.МПП

Међународно приватно право

7

105

8

2.

13.ГПП

Грађанско процесно право

7

105

8

3.

13.ПБЗ

Право безбедности

7

75

5

4.

13.ПСП

Трговинско право

7

105

7

5.

13.КРМ

Криминалистика

8

75

3

6.

13.ППП

Право привредних преступа и
прекршаја

8

60

5

7.

13.РАП

Радно право

8

60

4

14

ИЗБ4П

Изборни предмети (од шест изборних
предмета са листе, студент бира два
предмета)

8

90

12

13.ДКП

Дипломатско конзуларно право

8

45

6

13.ЕПР

Еколошко право

8

45

6

13.ЈФП

Јавне финансије

8

45

6

13.МЕД

Медијско право

8

45

6

13.МП

Медицинско право

8

45

6

13.СУО

Судско организационо право

8

45

6

9.

13.ПЕУ

Право ЕУ

8

60

5

10.

13.СТП

Стручна пракса

8

8.

Укупно часова активне наставе
УКУПНО ЕСПБ

3
735

60
240

ЧЕТВРТА ГОДИНА МОДУЛ БЕЗБЕДНОСТ
1.

13.ГПП

Грађанско процесно право

7

105

8

2.

13.МПП

Међународно приватно право

7

105

8

3.

13.ПБЗ

Право безбедности

7

75

5

4.

13.ПСП

Трговинско право

7

105

7

5.

13.КБЗ

Корпоративна безбедност

8

60

5

6.

13.КРМ

Криминалистика

8

75

3

7.

13.ЕБЗ

Еколошка безбедност

8

60

5

Радно право

8

60

4

8.

13.РАП

15

9.

10.

ИЗБ4Б

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (од шест
изборних предмета са листе, студент
бира два предмета)

13.ДКК

Друшт. кризе и конфликти

8

45

6

13.ЕПЛ

Економска политика

8

45

6

13.ПЕН

Пенологија

8

45

6

13.СПЛ

Социјална политика

8

45

6

13.СУО

Судско организационо право

8

45

6

13.ТЕР

Тероризам

8

45

6

13.СТП

Стручна пракса

8

3

Укупно часова активне наставе 735
60
УКУПНО ЕСПБ 240
Изборна настава на студијском програму Право
Редни број

Шифра

Назив

Сем.

П

В

ДОН

Остали час.

ЕСПБ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13.ЉУП
13.ПЕТ
13.МКП
13.ОРК
13.ДКК
13.ЈФП
13.СУО
13.ПЕН
13.МЕД
13.ТЕР
13.ЕПР
13.СПЛ

Људска права
Етика
Међународно кривично право
Организовани криминал
Друштвене кризе и конфликти
Јавне финансије
Судско организационо право
Пенологија
Медијско право
Тероризам
Еколошко право
Социјална политика

6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
16

13
14
15

13.ЕПЛ
13.ДКП
13.МП

Економска политика
Дипломатско конзуларно право
Медицинско право

8
8
8

2
2
2

1
1
1

0
0
0

0
0
0

6
6
6

2. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВО И БЕЗБЕДНОСТ:
Назив студијског програма је: Мастер академске студије Право и Безбедност
Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка област: Правне науке
Врста студија: Мастер академске студије (МАС)
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 ЕСПБ
Назив дипломе: Мастер правник.
Дужина студија 1 година (2 семестра)
Година када ће започети реализација студијског програма: школска 2022/23
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм: 50.
Језик на коме се изводи студијски програм: Српски језик
2.1. ОПИС И ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Студијски програм Мастер академских студија Право и Безбедност, остварује се у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука, научна област Правне науке и представља природни наставак образовања студената са студијских програма
основних академских студија. Студијски програм оспособљава студенте за примену и даљи развој знања и научно-стручних достигнућа
из области права, као и надоградњу стеченог знања и искуства на основним академским студијама.
Овај програм представља другу инстанцу у академском образовању правника и омогућава студентима стицање и унапређење
теоријских и практичних знања и вештина које су потребне за стручно и самостално обављање правних послова у правосуђу, државној
управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и слично, али истовремено
оспособљава студенте за научни рад и пружа неопходна знања и вештине потребне за наставак студија на трећем нивоу студија.
Завршетком студијског програма студенти стичу компетенције потребне за обављање правних послова и знање и вештине за
бављење научним радом. Студенти који заврше мастер академске студије могу да наставе своје школовање и да се даље стручно
усавршавају на докторским академским студијама на Правном факултету, Мегатренд универзитета, или на другим правним и сродним
факултетима у земљи и иностранству.
Студијски програм мастер академских студија креиран је тако да кроз различите, брижљиво одабране правне предмете пружа
студентима шира знања управо у оним сегментима правних института који су неопходни да би се заокружила целина садржаја
предвиђених за усвајање од стране будућих кадрова правне струке.
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Садржина студијског програма мастер академских студија усклађена је са релевантним одредбама Закона о високом образовању
и Статута Правног факултета, као и са Стандардима за акредитацију студијских програма другог нивоа високог образовања, које је
донео Национални савет за високо образовање.
Студијски програм мастер академских студија има јасно препознатљиву, специфичну сврху, која се огледа у стицању
компетенција за стручни и научни рад у области права.
Настава се остварује у малим групама и базира се на менторском раду, кроз успостављање непосредног контакта студентпрофесор. Нагласак се ставља на истицање индивидуалног, креативног развоја студената, тимски рад, стицање сврсисходних теоријских
и практичних знања и коришћење савремене технологије. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе.
Настава је у потпуности интерактивна и изводи се најсавременијим методама у виду предавања, вежби, израде пројектних
задатака, семинарског начина рада, редовних консултација, присуства суђењу, посети државним институцијама и организовањем
различитих тренинга за стицање вештина. Посебна пажња се поклања развијању критичког начина мишљења и способности критичке
примене стечених знања у решавању теоријских и конкретних правних и безбедносних проблема у стварним друштвеним ситуацијама у
реалном простору и времену.
Мастер академске студије права и безбедности трају једну годину (два семестра), а по завршетку студијског програма студенти
стичу 60 ЕСПБ бодова и академско звање мастер права. Основни услов за упис студената на мастер академске студије јесу завршене
основне академске студије са 240 ЕСПБ бодова у трајању од 4 године.
Мастер академске студије Право и Безбедност имају два модула: модул Право и модул Безбедност.
За оба модула заједничка су три обавезна предмета у првом семестру и то:
1. Методологија научног истраживања 10 ЕСПБ
2. Велики правни системи 10 ЕСПБ
3. Тумачење права 10 ЕСПБ
У другом семестру на модулу Право студент бира 3 од 7 изборних предмета и то:
Менаџмент савремених корпорација
Радно и службеничко право
Кривично право (материјално и процесно)
Грађанско право (материјално и процесно)
Ауторско право и право индустријске својине
Савремено међународно право
Право ЕУ
У другом семестру на Модулу Безбедност студент бира 3 од 7 изборних предмета и то:
Анализе безбедносних појава
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Еколошка безбедност
Криминологија
Политика сузбијања криминалитета
Савремене криминалистичке теорије
Заједничка спољна и безбедносна политика
Савремени системи безбедности
За оба модула обавезни су:
Предмет завршни рад
Стручна пракса
Завршни рад
Стручна пракса доприноси увиду у практичну примену усвојених теоријских знања и тиме се омогућава сваком студенту да
самостално повеже теорију и праксу и оспособи се за квалитетно деловање у будућој каријери коју ће развијати у различитим органима,
организацијама, установама, државним и приватним фирмама и предузећима;
Обавезна је израда завршног рада у другом семестру мастер академских студија и тиме се доприноси продубљеном и у великој
мери самосталном разматрању одређене правне проблематике, што истовремено представља и адекватну надградњу усвојених знања
кроз претходно школовање.
Студије на студијском програму мастер академских студија студент завршава израдом и одбраном завршног мастер рада.
Циљеви студијског програма усмерени су на то да се студентима: омогући стицање општих и посебних практичних знања и
вештина неопходних за самостално обављање правних послова; стицање знања из правне теорије и праксе на унутрашње-правном и
међународно-правном нивоу; стицање неопходних знања из позитивно-правних дисциплина; овладавање методама решавања правних
проблема; овладавање методама решавања правно-безбедносних проблема; ефикасну примену стечених знања у пракси; да избором
предмета учествују у креирању свог образовног профила; да науче да примењују висок степен професионалне етике; да стекну основна
знања за употребу информационо-комуникационих технологија и комуниколошких вештина неопходних за будућу професију правника;
увођење студената у научно-образовни процес; наставак даљег образовања.
Основни циљ студијског програма мастер академских студија је образовање одговарајућих стручњака из научних области из
научног поља Право, на нивоу мастера, који ће бити оспособљени за обављање сложених послова, као и оспособљавање за даљи научно
– истраживачки рад.
Циљеви студијског програма јесу пружање садржајног и квалитетног образовања, оспособљавање младих стручњака из области
права – на пословима на којима се захтева познавање специфичне материје из области права и послова безбедносноправних послова као
дела организационо- правне структуре државе, при чему се акценат подједнако ставља на предмете и научне дисциплине које чине
кохерентну целину студијског програма МАС Право и Безбедност.
Циљ студијског програма мастер академских студија јесте квалитетна едукација кадрова у области правних односа. Програм
омогућава специфичну надоградњу претходно усвојених знања пружајући нова сазнања, али и продубљујући постојећа. Мастер
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академске студије својом концепцијом, прилагођене су потребама савременог друштва. Наставним планом су обухваћени предмети чији
је садржај потребно проучити и савладати, у циљу бољег и бржег схватања и решавања бројних правних проблема. Континуирано се
води рачуна да наставни план и програм буде савремен, квалитетан и ажуриран у складу са свим изменама, које су у области права данас
бројне и важне.
Превасходни циљ студијског програма јесте надградња постојећих знања новим, како би се формирали што бољи кадрови у
области права. Завршетком мастер академских студија студенти – мастер правници оспособљени су да постану одговорни, спремни и
способни да се прилагоде свакој новој ситуацији и изнад свега, да професионално приступе сваком задатку.
Студијски програм академских мастер студија траје једну студијску године и има 60 ЕЦТС бодова. Настава на студијском
програму организује се у два семестра, који имају по 30 ЕЦТС бодова.
Конкретни циљеви модул Право:












стицање способности да се анализира, предлажу решења, и предвиђају последице у области права;
савладавање истраживачких метода, процедуре и процеси који се односе на области права;
развијање критичког размишљања и расуђивања;
развијање способности да се стечено знање користи кроз анализу теорије и примењује у пракси;
развијање способности да се професионално и самостално обављају послови из правничке професије;
развијање способности да се користе комуникационе и друге вештине неопходне за деловање на међународном плану;
савладавање функционисања система међународног права и начина деловања европских институција;
развијање способности да се примене класични и нови професионални концепти у пракси;
развијање способности да се примене етички принципи и професионална етика;
развијање способности да се развију добре међуљудске комуникације и вештине и да се мастер правници добро
позиционирају у индивидуалном и тимском раду;
развијање способности да се користе системски концепти у разумевању и дефинисању правних и пословних проблема.

Конкретни циљеви модул Безбедност:








стицање способности да се анализира, предлажу решења, и предвиђају последице у области безбедносних студија;
стицање способности да се савладају истраживачке методе, процедуре и процеси који се односе на области и безбедности
и политике сузбијања криминалитета;
развијање критичког размишљања и расуђивања;
развијање способности да се стечено знање користи кроз теорију и праксу;
развијање способности да се професионално и самостално обављају послови из правничке и безбедносне професије;
стицање способности да се користи комуникације и друге вештине неопходне за деловање на међународном плану;
савладавање функционисања заједничке спољне и безбедносне политике;
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да се примењују етички принципи и професионална етика;
да се развију добре међуљудске комуникацијске вештине и да се мастер правници добро позиционирају у индивидуалном
и тимском раду;
развијање способности да се користе системски концепти у разумевању и дефинисању проблема;
развијање способности да разумеју свеобухватни аспекти и последице криминала и деликвенције.

Остваривање свих циљева студијског програма доводи до оспособљавања будућих компетентних и образованих стручњака, чије
знање се лако надграђује, а који су оспособљени и за рад у мултидисциплинарним областима.
Елементи студијског програма:
У складу са мисијом и циљевима Правног факултета, Мегатренд универзитета, студијски програм Мастер академских студија
Право са два изборна модула: Право и Безбедност, усмерен је на образовање одговарајућих стручњака из научних области из научног
поља Право, на нивоу мастера, који ће бити оспособљени за обављање сложених послова, као и оспособљавање за даљи научно –
истраживачки рад.
Циљеви студијског програма јесу пружање садржајног и квалитетног образовања, оспособљавање младих стручњака из области
права – на пословима на којима се захтева познавање специфичне материје из области права и послова безбедносноправних послова као
дела организационо- правне структуре државе, при чему се акценат подједнако ставља на предмете и научне дисциплине које чине
кохерентну целину студијског програма МАС Право и Безбедност.
Врста студија и исход процеса учења у складу са законом који утврђује национални оквир квалификација:
Мастер академске студије усклађене су са болоњским системом високошколског образовања стручњака правне струке. Имају
јасно формулисане сврху, циљеве и исходе учења, усклађене са законом који утврђује национални оквир квалификација. Програм је
усмерен је ка стицању академског звања мастер правник.
Стручни, академски назив:
Завршетком студија студент стиче седми ниво (ниво 7.1.) квалификација према важећем законском националном оквиру
квалификација и академско звање мастер правник.
Услови за упис на студијски програм:
На МАС право и безбедност право уписа има свако лице које је завршило:
 основне четворогодишње академске студије на правном факултету у обиму од 240 ЕСПБ, или
 основне четворогодишње студије на правном факултету по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о
високом образовању из 2005. године, или
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основне академске студије и остварило 240 ЕСПБ на сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, односно
завршило основне четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом
образовању из 2005. године, под условом да су наставни планови и програми тих факултета подударни са наставним
планом и програмом Факултета у складу са општим актима Факултета.
Мобилност студената:
Студијски програм је конципиран као програм мастер академских студија права са два модула: Право и Безбедност. Приликом
уписа на прву годину студија студенти се опредељују за један од два изборна модула. Први семестар предвиђа наставу из три обавезна
предмета који су заједнички за оба модула. У другом семестру, студент бира 3 од 7 изборних предмета.
Промена модула дефинисана је Правилима студија Правног факултета бр. 2345/21 од 29.09.2021., члан 19. став 2. који гласи:
„Промена модула на Мастер и Докторским студијама је могућа на молбу студента уз посебно одобрење Декана.“
Студенти који су уписали студијски програм права на неком другом факултету, или студијски програм из образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука могу прећи на студијски програм који се организује на Факултету, под условима предвиђеним
општим актима Факултета и Правилима студија.
Структура програма
Услови за упис на студијски програм дефинисани су у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Универзитета и
Факултета.
Програм има утврђену листу обавезних и изборних предмета, са детаљно разрађеним силабусом сваког предмета, хоризонтално
и вертикално повезаних у кохерентан систем. У првом семестру студија су обавезни сви предмети. Тиме се ствара чврста заједничка
основа знања за оба модула.
У другом семестру студија на оба модула предвиђено је 7 изборних предмета и студент бира 3 предмета са листе. Сви предмети
су једносеместрални, ниво оптерећености студента за сваки предмет исказан је у складу са европским системом за пренос бодова
(ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ бодова по семестру износи 30, а укупно у години 60 ЕСПБ.
Предуслови за упис појединих предмета дати су у оквиру књиге предмета.
Студијски програм усмерен је ка студенту и његовом активном укључивању у наставни процес. Настава се одвија у малим
групама што доприноси квалитетној и ефикасној сарадњи студената и наставног особља и праћењу напредовања студената.
Наставни план је осмишљен тако да оспособљава студенте да у пракси примене стечена знања.
Изборност је заступљена са 70%.
Расподела предмета по типовима урађена је у складу са нормативима, уз толеранцију од 20%.
Начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија:
Настава је у малим група, у потпуности интерактивна и допуњује се анализама студија случаја што је основ за развој дискусије
или дебате, како би се студенти оспособили за правничко расуђивање, подстакли се да критички размишљају, усавршили опште
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компетенције писања и усменог излагања у академске сврхе, које су значајне и као специфичне компетенције правника. Студенти
обрађују одређене теме путем израде семинарских радова које јавно бране.
Мастер академске студије предвиђене су у обиму од 60 ЕСПБ бодова, односно у трајању од једне године. Осим полагања
испита, предвиђен је Предмет завршни рад. Циљ предмета јесте да студент овлада знањима, односно вештинама истраживања у области
друштвених наука, које имају за циљ да студент на адекватан методолошки начин усвојена знања стави у функцију израде завршног
мастер рада. Циљ предмета јесте да се студент упозна са релевантним методама истраживања у области друштвених наука, тежишно
правних наука, те да таква знања буду стављена у функцију израде завршног рада. То је истраживачко-практични рад студента у коме
се он упознаје са решавањем практичних проблема и методологијом практичних истраживања у некој од области студијског програма.
Стручна пракса је такође предвиђена као обавезна Стручна пракса обавља се циљу оспособљавања студената за практично обављање
правничких послова, кроз симултано повезивање стечених теоријских знања са потребама праксе, проверу и усавршавање практично
примењивих знања.
Студент добија прилику да посматра како се одвија делатност послодавца, код кога обавља праксу, и да сагледа могућности
примене стечених знања у пракси кроз обављање одређених послова. Крајњи циљ предмета јесте обезбедити помоћ студентима да кроз
стручну праксу изграде и ојачају властито самопоуздање кроз употребу знања и вештина стечених током студија, да добију прилику за
истраживање према потребама праксе и да саобразно тим захтевима усаврше своје компетенције како би били успешнији на тржишту
рада. Стручна пракса треба да допринесе успешној изради завршног рада у који ће студент моћи да имплементира истраживање на
основу практичног искуства.
Мастер академске студије завршавају се одбраном мастер рада.
Бодовна вредност сваког предмета:
Сви предмети имају утврђену бодовну вредност у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ); ЕСПБ се крећу у
распону од 5 до 10 бодова. Стручна пракса носи 3 ЕСПБ.
Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета:
У картону свих предмета наведено је да ли постоји услов.
Начин избора предмета из других студијских програма:
Изборни предмет/предмети за које се студент определио могу се променити без надокнаде најкасније 30 дана од почетка
наставе на том предмету, а уз надокнаду по предмету према ценовнику Универзитета, најкасније 30 дана пре завршетка наставе на
том предмету/предметима у текућој школској години.
Студенту се може омогућити прелазак с једног студијског програма на други; с једне на другу високошколску установу, као и
наставак студија дипломираним студентима, на начин и под условима прописаним Правилима студија Правног факултета.
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*Руководећи се одредбом члана 53. Став 2. Закона о високом образовању, који гласи: „Измене и допуне студијског програма за
који је високошколска установа добила дозволу за рад, а које врши ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима
науке и уметности у складу са прописаним стандардима за акредитацију студијских програма, не сматрају се новим студијским
програмом“, Факултет је урадио измене Студијског програма којима се суштински не мења структура студијских програма а којима се
обезбеђује квалитетна и несметана реализација студијског програма. Извршена је промена назива студијског програма Мастер
академских студија уместо Право, јавна управа и безбедност, назив студијског програма је Право и Безбедност. Извршене су измене
појединих наставних јединица; измена литературе; увођење нових изборних предмета; промена ЕСП бодова; ангажовање нових
наставника на годишњем нивоу; избор у виша звања.
2.2. СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Студијски програм мастер академских студија Право и Безбедност остварује се у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука. Студијски програм оспособљава студенте за унапређену примену и развој знања и научно-стручних достигнућа из
области права. Овај програм представља другу инстанцу у академском образовању правника и омогућава студентима стицање
теоријских и практичних знања и вештина које су потребне за стручно и самостално обављање правних послова у правосуђу, државној
управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и слично. Завршетком студијског
програма студенти стичу компетенције потребне за обављање правних послова, не само у нашој земљи, него и у државама у окружењу,
државама чланицама Европске уније и другим државама. Мастер правници могу да наставе своје школовање и да се даље стручно
усавршавају на докторским академским студијама на Правном факултету, Мегатренд универзитета, или на другим правним и сродним
факултетима у земљи и иностранству.
Сврха студијског програма јесте да се кроз наставни процес омогући да студенти стекну компетенције које су друштвено
оправдане и корисне, као и да стекну теоријска и практична знања и вештине у области права које су неопходне за обављање правне
професије, укључујући комуниколошке вештине, ИТ писменост (која се обезбеђује организовањем радионица), развијање етичких
стандарда и практичног тренинга (студенти се током студија упознају с правном праксом, што им по завршетку студија омогућује
успешно укључивање у радни процес).
Поред тога, студијски програм понудом значајног броја изборних предмета студентима омогућава да образовање ускладе са
својим потребама, склоностима и афинитетима.
Основна сврха студијског програма мастер академских студија Право и Безбедност је образовање и оспособљавање студената за
стручно, креативно и самостално обављање широког аспекта правничких послова, како у правосуђу, државној управи и локалној
самоуправи, тако и у привредним и свим другим друштвеним организацијама. Сврха студијског програма је првенствено усмерена на то
да се достигне унапређење и продубљивање теоријских и практичних знања и компетенција стечених на основним академским
студијама права, која представљају темељ за развијање критичког мишљења и примену знања, неопходних како за практичан рад на
примени права, тако и за примену научних истраживања и теоријска разматрања у области правне науке, као и за креирање правих
норми и правних аката. Посебно наглашавамо да Правни факултет настоји не само да се студенти оспособе за примену права, већ се
наставни кадар посебно ангажује да код студената развије способност да креативно и критички разматрају проблеме примене и стварања
права у свом даљем професионалном раду. Указивањем на потребу примене принципа етике утиче се на то да студенти прихвате
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опредељеност да су развој и примена права уско повезани са начелом владавине права. Стога је у настави нагласак на упознавању
суштине концепта владавине права и његовом усвајању од стране студената, чиме се постиже не само виши ниво њиховог знања, него и
развија креативност и они припремају за креирање, стручну и критичку евалуацију и стваралачку примену прописа.
Сврха овог програма је оспособљавање студената да аналитички приступе праћењу развоја законодавства и да развију
способност евалуације позитивних законских решења и правне праксе, како домицилног, тако и компаративног законодавства, као и да
створе добру основу за унапређивање достигнућа правне науке и струке и примену резултата научних истраживања у законодавној и
правној пракси.
Сврха студијског програма обухвата и: развој научних дисциплина које се изучавају на студијском програму са циљем да се
омогући развој научног подмлатка у складу са потребама развоја правне науке, што се постиже интерактивним учешћем студената које
је обезбеђено савременим наставним методама и подстицањем научно истраживачког рада студената у свим областима које се изучавају
и сл.
Да би се остварила постављена сврха студијског мастер програма Правни факултет се руководи опште прихваћеним
принципима на којима почива европски образовни систем, при чему се потенцирају: чување и поштовање академских слобода;
континуирано унапређење ефикасности и рационалности образовног процеса; праћење реалних потреба друштва, јавног и приватног
сектора, за новим садржајима, као и јачање опредељености за професионалну и струковну солидарност.
Остварујући дефинисану сврху студијског програма студенти се подстичу да перманентно унапређују и развијају своја
правничка знања, способности и вештине и да користе савремена научна и технолошка средства и достигнућа.
Студијски програм мастер академских студија Право и Безбедност, завршетком студија студентима омогућава наставак
образовања, у складу са њиховим интересовањима и преференцијама, продубљивање и даље усавршавање њихових стручних знања и
вештина на докторским академским студијама.
Овако постављена сврха студијског програма мастер академских студија у свему је у складу је са циљевима високог образовања,
одређеним Законом о високом образовању, као и са општим актима Правног факултета. Сврха студијског програма усклађена је и са
општом мисијом, основним задацима и циљевима да се студентима обезбеди квалитетно и савремено теоријско и примењено-практично
правно образовање.
Сврха студијског програма модул Право (студијско изборно подручје Право) јесте унапређено образовање студената и
развијање код њих потребних компетенција за развој критичког мишљења и пружање садржајнијег образовања за професију мастер
правника и могућност наставка школовања на докторским студијама, што је уједно и један од циљева мастер академских студија.
Програм омогућава специфичну надградњу претходно стечених сазнања, што је омогућено програмом који садржи предмете из
више различитих правних области чијим изучавањем студенти употпуњују усвојена знања стечена на основним академским студијама.
Настоји се да се студент оспособи да сагледава све чиниоце одређене правне области, уочава и изводи закључке. Инсистирање на
креативности утиче на то да студенти могу формирају сопствено мишљење о одређеној проблематици, које је поткрепљено изучавањем
и усвајањем знања стечених на мастер програму. Битна сврха студијског програма јесте едукација у циљу формирања самосталних,
стручних и високообразованих кадрова који су компетентни да сагледавају сложеност друштвених односа и друштвених структура и да
понуде решења заснована на постојећој правној регулативи, али и да дају предлоге за њено унапређење. Образовање мастер правника на
модулу Право тежи да формира квалитетне кадрове који су овладали општим и посебним теоријским и практичним знањима, вештинама
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и способностима неопходним за професионално обављање послова мастер правника и који су спремни да допринесу да се унапреди
домицилна правна регулатива која је неопходна за равноправан статус наше земље на европском и шире на глобалном простору.
Сврха студијског програма модул Безбедност (студијско изборно подручје Безбедност) јесте да студентима омогући
систематско усавршавање знања и вештина стечених на основним академским студијама, као и стручно и самостално обављање
научноистраживачке делатности и могућност наставка школовања на докторским студијама, што је уједно и један од циљева мастер
академских студија. Овај модул усмерен је на оспособљавање студената за самостално обављање послова мастер правника за област
безбедности, како у јавном тако и у приватном сектору безбедности. Током мастер академских студија студенти развијају, усавршавају и
стичу нове професионалне компетенције за правилно идентификовање и процењивање разних безбедносних појава и проблема.
Анализом безбедносних појава и упознавањем са савременим концептима безбедности студенти формирају базу знања која им
омогућава да креирају предузимање адекватних безбедносних мера и радњи којима се спречавају појаве које угрожавају безбедност.
Такође, оспособљавају се кроз методолошке предмете да систематично прате и проучавају појаве из области безбедности. Овај модул,
поред општег правног знања потребног за обављање послова у правосуђу, привреди или у органима власти, настоји да студентима
пружа знања из специјализованих предмета везаних за обављање најсложенијих послова у полицији, војсци или безбедносним
агенцијама. Образовање мастер правника на модулу Безбедност тежи да формира квалитетне кадрове који су овладали општим и
посебним теоријским и практичним знањима, вештинама и способностима неопходним за професионално обављање послова у области
безбедности примерених звању мастер правник.
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2.3. КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА
Студенти који успешно савладају студијски програм стичу звање: мастер правник.
Ове студије теже развоју критичког мишљења и пружању садржајнијег образовања за професију мастер правника. Програми на
мастер академским студијама омогућавају специфичну надградњу претходно стечених сазнања, јер обухватају предмете из више
различитих правних области који ће својим садржајем употпунити усвојена знања на основним академским студијама.
Савладавањем студијског мастер академског програма Право и Безбедност студенти стичу следеће опште способности и
компетенције:
 способност да примене методе, поступке и процес истраживања и анализе ради дефинисања проблема у области права;
 способност да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде могуће последице и адекватно
решавају задатке у области права;
 способност критичког и самокритичког мишљења и усвајање објективног става у односу на било коју практичну ситуацију;
 способност за преузимање иницијативе за постизање циљева и активно укључивање у правно-пословне процесе;
 праћење иновација и савремених научних токова у области права и њихове имплементације у пракси;
 оспособљеност за доношење комплексних одлука, делегирање одговорности и спровођење задатака;
 оспособљеност за тимски рад и адекватну пословну комуникацију са запосленима и клијентима;
 оспособљеност да стечена знања и решавање практичних проблема у области права примене у свакодневним пословним
активностима;
 оспособљеност за креативно и независно деловање;
 проходност да наставе школовање – докторске студије, уколико се за то определе.
Организовање тренинга и радионица омогућава развој специфичних вештина, попут реторичких, информационо
комуникационих и других.
Посебне компетенције модул Право обезбеђују да студенти могу да примене стечено знање приликом решавања проблема у
новим и непознатим околностима у области права и да разумеју шири контекст примене правних норми; да могу да понуде аналитичке
одговоре у погледу примене правних прописа, као и у погледу измена у области правне регулативе; да уочавају, сагледавају и истражују
друштвене и правне појаве и проблеме и дају креативне предлоге за њихово решавање; критички анализирају и евалуирају законска
решења, правну праксу и функционисање правних институција; аргументовано дискутују о правним појавама, институтима и
проблемима; сагледавају практични аспект, значај и имликације теоријских ставова о појединим правним институтима; планирају и
организују тимски рад и управљају људским ресурсима; могу да наставе своје даље усавршавање на докторским студијама у области
права и других друштвено-хуманистичких наука; оспособљени су да промовишу стандарде правне етике и правног професионализма;
могу компетентно да прате развој законодавства и правне науке и залажу се за примену резултата научних истраживања у законодавној
и правној пракси; и мају предиспозицију да перманентно унапређују своје правничко знање, вештине и способности; могу да користе
правне ресурсе на интернету и савремену информатичку технологију у свакодневном раду; обучени су да планирају и организују тимски
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рад и управљају људским ресурсима у основној области овог студијског програма; имају добру базу за да перманентно унапређују своје
правничко знање, вештине и способности.
Посебне компетенције модул Безбедност обезбеђују да студенти могу да самостално и адекватно да обављају правничке
послове у органима унутрашњих послова, правосуђу, органима државне управе, у јавним службама, привредним друштвима,
организацијама и др.; могу да понуде аналитичке одговоре у погледу примене правних прописа које регулишу област функционисања
служби безбедности, али и других области права које су у блиској вези са активностима служби за безбедност и сузбијање
криминалитета, као и у погледу измена у домену правне регулативе из ових области; да компетентно уочавају, сагледавају и истражују
друштвене и правне појаве и проблеме у области безбедносних послова и дају креативне предлоге за њихово решавање; да критички
анализирају и евалуирају законска решења, правну праксу и функционисање правних и друштвених институција које организују,
регулишу и спроводе друштвену контролу над радом служби задужених за безбедност; оспособљени су да аргументовано дискутују о
правним појавама, институтима и проблемима у области права и безбедности; да сагледавају практични аспект, значај и имликације
теоријских ставова о појединим правним институтима који своју примену налазе у регулисању активности служби безбедности и
политике сузбијања криминала; обучени су да планирају и организују тимски рад и управљају људским ресурсима у основној области
овог студијског програма; да промовише стандарде правне етике и правног професионализма који се односе на област безбедности; да
прате развој законодавства и правне науке и залажу се за примену резултата научних истраживања у законодавној и правној пракси у
оквиру основних предмета студијског програма; могу да користе правне ресурсе на интернету и савремену информатичку технологију у
свакодневном раду; имају добру базу за да перманентно унапређују своје правничко знање, вештине и способности.
Распоред предмета по семестрима -Студијски програм мастер академске студије Право и Безбедност
Редни
број

Активна настава
Шифра

ПРВА ГОДИНА
МНИ
1
2
3

ВПС
ТПРМ

1

ПУП
РСП

2
3

КРПМ

Назив

Сем.

П

В

СИР/
ДОН ПИР

Ост.

Методологија научног
1
3
2
0
3
истраживања
Велики правни системи
1
3
2
0
2
Тумачење права
1
3
2
0
2
I Изборно подручје – модул: Право (бирају се три предмета из подмодула)
Менаџмент савремених
2
2
1
0
2
корпорација
Радно и службеничко право
2
2
1
0
2
Кривично право (материјално и
2
2
2
1
0
процесно)

Обавезни
ЕСПБ /Изборни
О/И
10

О

10
10

О
О

5

И

5
5

И
И

28

4

ГРПМ

5

АПП
6
СМП
7
ПЕУМ
Обавезни
8
ЗАРД
9
СТПМ
10
ЗРД
1
2
3

АБП
ЕКБМ
КРИМ

4

ПСК

5

СКТ

6

СПБ
7
ССБ
Обавезни
8
ЗАРД
9
СТПМ
10
ЗРД

Грађанско право (материјално и
процесно)
Ауторско право и право
индустријске својине
Савремено међународно право
Право ЕУ

2

5

И

2

5

И

2
2

5
5

И
И

0
Предмет завршни рад
2
0
0
3
0
6
2
0
0
0
0
6
3
Стручна пракса
0
Завршни рад
2
0
0
3
3
6
II Изборно подручје – модул: Безбедност (бирају се три предмета из модула)
Анализе безбедносних појава
2
2
1
0
2
5
Еколошка безбедност
2
2
5
2
1
0
Криминологија
2
2
1
0
2
5
Политика сузбијања
2
2
5
2
1
0
криминалитета
Савремене криминалистичке
2
2
5
2
1
0
теорије
Заједничка спољна и безбедносна 2
2
5
2
1
0
политика ЕУ
Савремени системи безбедности
2
2
5
2
1
0

О
О
О

Предмет завршни рад
Стручна пракса
Завршни рад

О
О
О

2

2

1

0

2

2

1

0

2
2

2
2

1
1

0
0

2
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
0
3

0
6
3

6
3
6

И
И
И
И
И
И

Изборна настава на мастер академском студијском програму Право и Безбедност
Редни
број
1
2
3

СИР
Шифра
ПУП
РСП
КРПМ

Назив
Менаџмент савремених
корпорација
Радно и службеничко право
Кривично право (материјално и

Сем.

П

В

ДОН

2

2

1

0

2
2

2
2

1
1

0
0

2
2
2

Оста
ли
час.

ЕСПБ

0

5

0
0

5
5
29

4

ГРПМ

5

АПП
СМП
ПЕУМ
АБП
ЕКБМ
КРИМ

6
7
8
9
10
11

ПСК

12

СКТ

13

СПБ

14

ССБ

процесно)
Грађанско право (материјално и
процесно)
Ауторско право и право
индустријске својине
Савремено међународно право
Право ЕУ
Анализе безбедносних појава
Еколошка безбедност
Криминологија
Политика сузбијања
криминалитета
Савремене криминалистичке
теорије
Заједничка спољна и
безбедносна политика ЕУ
Савремени системи
безбедности

2

2

1

0

2

2

1

0

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2
2
2

2

0

5

2

0

5

2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5

2

0

5

2

0

5

2

0

5
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3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВО И БЕЗБЕДНОСТ
Назив студијског програма је: Докторске академске студије Право и Безбедност
Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка област: Правне науке
Врста студија: Докторске академске студије (ДАС)
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180 ЕСПБ
Назив дипломе: Доктор наука-правне науке
Дужина студија Три године-шест семестара
Година када ће започети реализација студијског програма: школска 2022/23
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм: 10.
Језик на коме се изводи студијски програм: Српски језик
3.1. ОПИС И ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Студијски програм докторских академских студија Право и Безбедност, остварује се у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, научна област Правне науке и представља природни наставак образовања студената који су завршили
мастер академске студије. Докторске студије правних наука конципиране су као студије која се углавном заснивају на самосталном
истраживачком раду како би студенти докторских студија развили:
 способност истраживања феномена права, правне теорије, примене и стварања права и правних процеса, постизање и
тумачење нових научних сазнања и иновативних правних модела и објављивање и ширење резултата сопствених истраживања
и оних стечених тимским радом.
 способност независне критичке анализе, тумачења и доношења закључака о актуелним темама из области права.
 способност примене резултата истраживања у јавном и приватном сектору.
 способност постизања истраживачких циљева у интердисциплинарним и мултидисциплинарним тимовима и њиховом
научном и стручном позиционирању у ширем друштвеном окружењу.
Студијски програм оспособљава студенте за примену и даљи развој знања и научно-стручних достигнућа из области права, као и
надоградњу стеченог знања и искуства стечених на претходним нивоима студија.
Овај програм представља последњу инстанцу у академском образовању правника на домицилном нивоу (у Србији још увек не
постоје постдокторске студије) и омогућава студентима стицање и унапређење теоријских и практичних знања и вештина које су
потребне за стручно и самостално обављање правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури,
привреди, јавним службама, међународним организацијама и слично, али истовремено пружа неопходна знања и вештине потребне за
научноистраживачки рад.
Докторске студије имају 180 ЕСПБ бодова, услов за упис је да су студенти претходно остварили обим студија од најмање 300
ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним академским студијама. Назив дипломе је
доктор наука-правне науке. Студије трају три године, односно-шест семестара.
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Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. Број бодова којима се исказује завршни рад,
односно завршни део студијског програма, улазе у укупан број бодова потребних за завршетак студија.
Начин и поступак припреме и одбране завршног рада, уређује се општим актом високошколске установе.
Студије се завршавају јавном одбраном докторске дисертације.
Стицањем ЕСПБ бодова на предавањима, семинарима, независним и менторским научним истраживањима, студенти докторских
студија стичу нова научна знања и представљају их у својој докторској дисертацији. Стога је један од важних циљева програма
оспособљавање студената докторских студија за самостално научно истраживање, научну анализу и презентацију научних резултата у
усменој и писаној форми. Студенти докторских студија имају приступ истраживачким ресурсима носилаца студија, посебно
библиотечким и електронским базама података, и континуирано имају консултације са професорима. Знање и вештине стечени током
студија неопходни су правницима, практичарима и теоретичарима да разумеју правне области на које се програм односи.
Стицање доктората правних наука достиже се на основу научних истраживања из различитих области правних наука на које се
студијски програм односи. Основни циљ докторског програма је продубљивање и проширење способности докторанда да развију
истраживачка знања и да се формирају као истраживачи способни за спровођење истраживања на високом нивоу у складу са
међународним стандардима. Докторски програм има за циљ да обезбеди ефикасну реализацију целокупног програма докторског
истраживања и да оспособи студенте за њихову даљу академску или каријеру у пословном свету. Ово се постиже перманентним
стручним надзором од стране ментора и професора који су ангажовани на докторским студијама.
Садржина студијског програма докторских академских студија усклађена је са релевантним одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Правног факултета, као и са Стандардима за акредитацију студијских програма другог нивоа високог
образовања, које је донео Национални савет за високо образовање.
Студијски програм докторских академских студија има јасно препознатљиву, специфичну сврху, која се огледа у стицању
компетенција за стручни и научни рад у области права.
Настава се остварује у малим групама и базирана је на менторском раду, кроз успостављање непосредног контакта студентпрофесор. Нагласак се ставља на истицање индивидуалног, креативног развоја студената, тимски рад, стицање сврсисходних теоријских
и практичних знања и коришћење савремене технологије. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе.
Настава је у потпуности интерактивна и изводи се најсавременијим методама у виду предавања, вежби, израде пројектних
задатака, семинарског начина рада, редовних консултација, и организовањем различитих тренинга за стицање вештина. Посебна пажња
се поклања развијању критичког начина мишљења и способности критичке примене стечених знања у решавању теоријских и
конкретних правних и безбедносних проблема у стварним друштвеним ситуацијама у реалном простору и времену.
Докторске академске студије права и безбедности трају три године (шест семестра), а по завршетку студијског програма и
одбраном докторске дисертације студенти стичу 180 ЕСПБ бодова и академско звање Доктор наука-правне науке. Основни услов за упис
студената на докторске академске студије јесте претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним
академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним академским студијама.
Докторске академске студије Право и Безбедност имају два модула: модул Право и модул Безбедност.
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На првој години студија на оба модула заједничка су два обавезна предмета у првом семестру и то:
1. Методи НИР 15 ЕСПБ
2. Нове комуникационе технологије и савремено право 15 ЕСПБ
У другом семестру (на оба модула) студент приступа припреми, изради и публиковању једног научног чланка; припреми рада и
учешћу на једном научном скупу и припреми и одбрани пројекта докторске дисертације.
На другој година студија у трећем семестру (на оба модула) студент бира 2 од 4 изборна предмета и приступа припреми пријаве
теме докторске дисертације. У четвртом семестру (на оба модула) студент бира 2 од 4 изборна предмета и приступа припрема рада и
учешћу на другом научном скупу и припреми, израде и публиковања другог научног чланка.
На трећој години студија студенти приступају студијском истраживачком раду и изради и одбрани докторске дисертације.
Докторске академске студије Право и Безбедност завршавају се одбраном докторске дисертације.
У складу са мисијом и циљевима Правног факултета, Мегатренд универзитета, основни циљеви студијског програма докторских
академских студија Право и Безбедност сконцентрисани су на постизање научних способности и академских вештина и развој
креативних способности; истраживање и учење у сврху продубљивања и проширења постојећег знања и оспособљавање студената
докторских студија за самостална истраживања у области правних наука, односно стварање будућих истраживача способних за
спровођење истраживања на високом нивоу у складу са међународним стандардима. Осим фокусирања на проучавање правних норми
правних и сродних појава, докторска истраживања обухватају проучавање и истраживање државних, домаћих, наднационалних и
међународних институција и друштвених институција и облика који обухватају креирање правних норми; система судских и
парасудијских институција и јавних институција; административне и друге облике спровођења закона и друге феномене релевантне за
научно разумевање права и сродних институција. Научна истраживања у оквиру докторских студија правних наука фокусирана су на
истраживање важећег права и постојећих институција, као и на истраживања права и институција укључених у његово стварање, при
чему се анализира како се спроводе у заједници у историјским, друштвеним, међународним, европским, економским, политичким и
друштвеним перспективама. Изучавају се и достигнућа која припадају сродним наукама, из области друштвених наука, када такво
изучавање омогућава стицање релевантних научних резултата. Научно истраживање обухвата временске аспекте, односно развој права и
правно релевантних институција у прошлости и развојне перспективе у догледној будућности. Поред догматског, нормативног и
систематског приступа проучавању права, негују се методе научних истраживања друштвених, хуманистичких и других наука, као и
неопходни мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступи.
Циљ овог студијског програма јесте и ширење мисије и филозофије међународне сарадње и интеграција у области политике и
безбедности и оспособљавање докторанада, будућих лидера и професионалних актера, да успешно обављају најкомплексније задатке у
међународној политици и сектору безбедности. Развијајући специјализована знања из области међународне политике и безбедности,
студенти имају прилику да спознају сву комплексност и тежину међународне политике и сектора безбедности земље од дефинисања
неке конкретне идеје до њене практичне реализације. Код докторанада се подстиче креативно размишљање и долажење до најбољих
решења која су основа за доношење квалитетних лидерских одлука.
Остваривање циљева студијског програма доводи до оспособљавања будућих компетентних и образованих стручњака, чије
знање се лако надграђује, а који су оспособљени и за рад у мултидисциплинарним областима и који ће овладти специфичним
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практичним вештинама потребним за обављање професије. Циљеви су усклађени са захтевима тржишта рада, привредног развоја и
дефинисаним квалификацијским оквиром.
Факултет посебно настоји да се студентима омогући да стекну специфичне практичне вештине које су неопходне за будући
развој каријере у академској сфери, али и за обављање најодговорнијих и најсложенијих правничких послова и занимања у земљи и
иностранству.

Конкретни циљеви студијског програма су:









оспособљавање студената за обављање самосталног научноистраживачког рада у области правних наука уз примену
специфичних знања везаних за методологију научноистраживачког рада у овој области;
стицање продубљених знања у области правних наука;
стицање продубљених, врхунских знања у ужој научној области у којој ће бити спроведено научно истраживање, односно у којој
студент израђује докторску дисертацију;
примена стечених методолошких знања и научних и стручних знања, у циљу даљег развоја у професионалном и научном смислу;
усвајање стручних знања и вештина које су неопходне за самостално и професионално обављање најсложенијих правних
послова;
оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду у оквиру научних пројеката;
пружање доприноса развоју научне мисли у области правних наука који се остварује кроз израду докторске дисертације, као
самосталног и изворног научног рада, као и
развијање професионалне одговорности.
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Да би се студентима омогућило стицање академских вештина Факултет организује тренинге који омогућавају студентима да стекну
преносиве вештине у следећим областима:





Управљање процесом научног истраживања;
Комуникационе вештине неопходне за објављивање научних радова;
Комуникационе способности важне за учешће на конференцијама;
Вештине критичког мишљења и решавања сложених проблема.
Конкретни циљеви модул Право:













да се студентима омогући стручно и научно усавршавање;
да се студенти подстакну на сарадњу са врхунским познаваоцима одређене материје из земље и иностранства;
да студенти стекну знања која су потребна за критичко расуђивање и самостално бављење научноистраживачким радом;
да подстиче студенте на продубљена упоредноправна истраживања;
да докторанти упознају релевантне националне системе и наднационално комунитарно право и да буду у пуној мери
оспособљени за активно учешће у савременом правном животу;
да студенти овладају високим нивоом познавања области права и методологије научног рада који је потребан за даље самостално
бављење правном науком;
да студенти стекну посебна додатна знања из одређених ужих научних области и развију компетенције за обављање сложених
правних делатности које се односе на стварање, тумачење и примену права, а нарочито у правосудним институцијама, управним
органима, владиним институцијама и невладиним организацијама;
да студенти развију способност да применом одговарајуће научне методологије могу истраживати правне проблеме и понудити
решења у односу на исте;
да студенти имају знања и вештине потребне за писање научно-истраживачких радова (чланака, монографија и др. публикација);
и да се тржишту рада понуде високостручни кадрови са специјалистичким знањима и вештинама неопходним за обављање
најсложенијих послова и послова руковођења;
да се развије критичко, аналитичко и креативно мишљење студената.
Конкретни и циљеви модул Безбедност:






да се студентима омогући стручно и научно усавршавање;
да се студенти подстакну на сарадњу са врхунским познаваоцима одређене материје из земље и иностранства;
упознавање са савременим сазнањима у области правних наука и безбедности;
продубљено овладавање постојећим теоријским и истраживачким дометима, што ће докторандима омогућити објективно,
систематско и критичко проучавање безбедносних појава и проблема и креирање решења;
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упознавање са методологијом истраживања појава и процеса безбедности;
да студенти стекну посебна додатна знања из одређених ужих научних области и развију компетенције за обављање сложених
правних делатности које се односе на стварање, тумачење и примену права, а нарочито у области безбедности;
практично усавршавање за примену адекватних метода и техника у проучавању конкретних безбедносних процеса и појава;
оспособљавање за креирање и самостално спровођење сложених научно-истраживачких пројеката,
оспособљавање за успешно формирање стручних и научних кадрова у области међународне политике и безбедности који ће
својим знањем и способностима моћи да се укључе у научни рад, као и у креирање и вођење комплексних пројеката и да заузму
одговорне позиције у дипломатским представништвима, државној администрацији и безбедносним и одбрамбеним структурама
земље.

Елементи студијског програма:
У складу са мисијом и циљевима Правног факултета, Мегатренд универзитета, студијски програм докторских академских
студија Право и Безбедност усмерен је на образовање одговарајућих стручњака из научних области из научног поља Право, који ће бити
оспособљени за обављање најсложенијих послова, као и оспособљавање за даљи научно – истраживачки рад.
Циљеви студијског програма јесу пружање садржајног и квалитетног образовања, оспособљавање младих стручњака из области
права – на пословима на којима се захтева познавање специфичне материје из области права и послова безбедносноправних послова као
дела организационо- правне структуре државе, при чему се акценат подједнако ставља на предмете и научне дисциплине које чине
кохерентну целину студијског програма ДАС Право и Безбедност.
Врста студија и исход процеса учења у складу са законом који утврђује национални оквир квалификација:
Докторске академске студије усклађене су са болоњским системом високошколског образовања стручњака правне струке. Имају
јасно формулисане сврху, циљеве и исходе учења, усклађене са законом који утврђује национални оквир квалификација. Програм је
усмерен је ка стицању академског звања Доктор наука-правне науке.
.
Стручни, академски назив:
Завршетком студија студент стиче осми ниво (ниво 8.) квалификација према важећем законском националном оквиру
квалификација и академско звање Доктор наука-правне науке.
Услови за упис на студијски програм;
На ДАС право и безбедност право уписа има свако лице које је завршило:
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова,
2. стручни назив дипломирани изједначен са академским називом мастер, у складу са законом и
3. академски степен магистра наука.
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Део студијског програма специјалистичких академских студија признаје се за део студијског програма докторских студија,
на основу одлуке надлежне Комисије.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на
основним и мастер академским студијама и остварених научних резултата.
Мобилност студената
Студијски програм је конципиран као програм докторских академских студија права са два модула: Право и Безбедност.
Приликом уписа на прву годину студија студенти се опредељују за један од два изборна модула. Промена модула дефинисана је
Правилима студија Правног факултета бр. 2345/21 од 29.09.2021., члан 19. став 2. који гласи: „Промена модула на Мастер и Докторским
студијама је могућа на молбу студента уз посебно одобрење Декана.“
Студенти који су уписали студијски програм академских докторских студија права на неком другом факултету, или студијски
програм из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука могу прећи на студијски програм који се организује на Факултету,
под условима предвиђеним општим актима Факултета и Правилима студија.
Структура програма
Програм има утврђену листу обавезних и изборних предмета, са детаљно разрађеним силабусом сваког предмета, хоризонтално
и вертикално повезаних у кохерентан систем. У првој години студија у првом семестру обавезна су два предмета и то: Методи НИР и
Нове комуникационе технологије и савремено право, предмет који је уведен у циљу иновирања студијског програма и упознавања
студената са начином деловања права са аспекта свакодневног живота у модерним друштвима где је незаобилазна интеракција нових
комуникационих технологија и савременог права. У другом семестру, на оба модула, предвиђена је припрема, израда и публиковање
првог научног чланка; припрема рада и учешће на првом научном скупу и припрема и одбрана пројекта докторске дисертације. Тиме се
ствара чврста заједничка основа знања за оба модула.
На другој години студија на оба модула, у трећем семестру студент бира два предмета од понуђена четири и припрема пријаву
докторске дисертације. У четвртом семестру на оба модула, студент бира два предмета од понуђена четири, предвиђена је припрема,
израда и публиковање другог научног чланка; припрема рада и учешће на другом научном скупу.
На трећој години студија, у петом семестру предвиђен је студијски истраживачки рад за припрему докторске дисертације. У
шестом семестру наставља се студијски истраживачки рад за припрему докторске дисертације, затим следи израда и одбрана докторске
дисертације.
Студијски програм усмерен је ка студенту и његовом активном укључивању у наставни процес. Настава се одвија у малим
групама што доприноси квалитетној и ефикасној сарадњи студената и наставног особља и праћењу напредовања студената.
*Руководећи се одредбом члана 53. Став 2. Закона о високом образовању, који гласи: „Измене и допуне студијског програма за
који је високошколска установа добила дозволу за рад, а које врши ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима
науке и уметности у складу са прописаним стандардима за акредитацију студијских програма, не сматрају се новим студијским
програмом“, Факултет је урадио измене СП којима се суштински не мења структура студијских програма а којима се обезбеђује
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квалитетна и несметана реализација студијског програма. Извршена је промена назива студијског програма, уместо Право, јавна управа
и безбедност, назив студијског програма је докторске академске студије Право и Безбедност. Извршене су измене појединих наставних
јединица; измена литературе; увођење нових изборних предмета; промена ЕСП бодова; ангажовање нових наставника на годишњем
нивоу; избор у виша звања.
3.2. СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Сврха докторских академских студија је стицање доктората правних наука заснованих на научним истраживањима у различитим
областима правног знања на које се студијски програм односи. Стицањем ЕСПБ бодова на предавачима, семинарима, независним и
менторским научним истраживањима, студенти докторских студија стичу нова научна знања. Студенти докторских студија имају
прилику да континуирано приступају истраживачким ресурсима Правног факултета.
Општа сврха студијског програма докторских студија јесте развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова
оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања која доприносе општем развоју друштва и
критички процењују истраживања других наука и научника. У оквиру опште сврхе опредељена је посебна сврха докторских студија у
области правних наука, а то је оспособљавање студената за научно истраживање у области права у складу са савременим међународним
академским и научним стандардима и мерилима квалитета примењеним у европском простору високог образовања. У структури
студијског програма видљиво је настојање да се реализацијом студијског програма омогући масовније генерисање и преношење знања
на трећем степену студија у области правних наука, у складу са европским идеалом тзв. друштва знања у коме се управо кроз докторске
студије остварује интеграција области високог образовања и научног истраживања.
Сврха ДАС Право и Безбедност јесте стварање компетентних научних кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и
научно релевантна истраживања у области правних наука. Факултет настоји да код научних кадрова развије способност критичког
сагледавања и оцене истраживања и научних резултата других истраживача. Објављивање научних радова и израда и објављивање
докторских дисертација треба да допринесе суштинском развоју правне науке и научне мисли.
Полазећи од неодвојивости правне науке и процеса примене права у свим областима (правосуђе, јавна управа, привреда, научни
сектор), сврха ДАС Право и Безбедност јесте и стварање кадрова који ће моћи да дају допринос изградњи јединственог правног поретка,
у којем су органи који доносе одлуке везани за закон и вредновања која су пронашла израз у укупном правном поретку, односно кадрова
који ће бити у стању да унапреде правни поредак и безбедност друштва у складу са достигнућима правне методологије и догматике.
Сврха студијског програма јесте да студентима омогући стицање компетенција изучавањем специфичних области права и
безбедности и стицање знања из савремених праваца развоја права и безбедности у свету. Такође, сврха студијског програма Право и
безбедност јесте да подржи развој критичког мишљења студената и да продуби и обогати њихова теоријска, методолошка и апликативна
знања у области права и безбедности као и да их оспособи за критичку евалуацију научних истраживања и за критичко комплементарно
коришћење научних знања и инструмената у процесима научно аргументованих и практично валидних истраживања.
Сврха студијског програма модул Право (студијско изборно подручје Право) јестe да студентима омогући стицање
компетенција које су друштвено оправдане и корисне изучавањем специфичних области права и стицање знања из савремених праваца
развоја правне науке на европском и на глобалном нивоу. Сврха студијског програма Право је у складу са основним циљевима Правног
факултета на коме се програм изводи. Сврха реализације студијског програма подразумева оспособљавање студената за научно
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истраживање у области права ослањањем на савремене међународне академске и научне стандарде и мерила квалитета који су
заступљени у европском простору високог образовања. Такође, сврха студијског програма Право усмерена је на то да подржи развој
критичког мишљења студената и да продуби и обогати њихова теоријска, методолошка и апликативна знања у области права као и да их
оспособи за критичку евалуацију научних истраживања и за критичко коришћење научних знања и инструмената у процесима научно
аргументованих и практично применљивих истраживања.
Факултет је поставио структуру студијског програма академских докторских студија-модул Право руководећи се настојањем да
се реализацијом студијског програма омогући масовније генерисање и преношење знања на трећем степену студија у области правних
наука, у складу са европским идеалом тзв. друштва знања да би се остварила интеграција области високог образовања и научног
истраживања, али и применљивост остварених резултата. Образовање високо компетентних правних стручњака који ће, кроз свој
истраживачки рад надограђивати правне науке и унапређивати праксу, важан је друштвени задатак који Факултет успешно остварује
изводећи студијски програм докторских студија. Сврха докторског студијског програма Право јесте да се студент оспособи за: критичко
размишљање и самостално решавање теоријских и практичних проблема у правној области; да се студентима омогући праћење
савремених научних и стручних достигнућа у области правних наука; да се студенти оспособе да учествују у реализацији научних
пројеката; да овладају методологијом писања и објављивања научно-истраживачких резултата у научним часописима и на научним
скуповима; да се студенти укључе у научно-истраживачки рад на универзитетима, институтима и другим истраживачко-развојним
центрима; да постану компетентни истраживачи који могу да дају допринос развоју правних наука и сродних научних дисциплина.
Сврха студијског програма модул Безбедност (студијско изборно подручје Безбедност) јестe да студентима омогући стицање
компетенција које су друштвено оправдане и корисне изучавањем специфичних области права и безбедности и стицање знања анализом
савремених праваца развоја правне науке и области безбедности на европском и на глобалном нивоу. Сврха студијског програма
Безбедност је у складу са основним циљевима Правног факултета на коме се програм изводи. Сврха реализације студијског програма
подразумева оспособљавање студената за научно истраживање у области безбедности ослањањем на савремене међународне академске
и научне стандарде и мерила квалитета који су заступљени у европском простору високог образовања. Сврха је такође усмерена на то да
се омогући студентима стицање научних и практичних знања о друштвеним и другим облицима и изворима угрожавања безбедности
друштва и државе, упознавање са суштином, садржајем, организацијом и функционисањем система безбедности на националном,
регионалном и глобалном нивоу.
Факултет је поставио структуру студијског програма академских докторских студија-модул Безбедност руководећи се
настојањем да се реализацијом студијског програма омогући масовније генерисање и преношење знања на трећем степену студија у
области правнобезбедносних наука, у складу са европским идеалом тзв. друштва знања да би се остварила интеграција области високог
образовања и научног истраживања, али и применљивост остварених резултата. Поред стицања теоријских знања програм је усмерен и
на оспособљавање студената за решавање друштвених, политичких и интерперсоналних безбедносних проблема. Сврха докторског
студијског програма Безбедност подразумева и настојање да се студенти упознају са савременим сазнањима у области наука
безбедности, која подразумевају продубљено овладавање постојећим теоријским и истраживачким дометима, што ће докторандима
омогућити објективно, систематско и критичко проучавање безбедносних појава и проблема; да се студенти оспособе да компетентно
учествују у пројектима и да примењују методологију истраживања појава и процеса безбедности; да овладају методологијом писања и
објављивања научно-истраживачких резултата у научним часописима и на научним скуповима; да се студенти оспособе за практичну
примену адекватних метода и техника у проучавању конкретних безбедносних процеса и појава, да се студенти укључе у научно39

истраживачки рад на универзитетима, институтима и другим истраживачко-развојним центрима; да постану компетентни истраживачи
који могу да дају допринос развоју правних и безбедносних наука и сродних научних дисциплина.
3.3. КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА
Завршетком докторских студија права студенти стичу звање доктор правних наука. Студије се завршавају јавном одбраном
докторске дисертације.
Савладавањем студијског програма докторских студија права студент стиче опште и специфичне способности које су подређене
квалитетном обављању стручне и научне делатности.
Програм докторских студија омогућава студентима да систематски и темељно упознају научну област докторских студија за коју
се определе, упознају и критички сагледају актуелна знања научне области докторских студија и потпуно упознају релевантне методе
истраживања. Такође, докторске студије обезбеђују темељно познавање домаћих и међународних актуелних прописа релевантних за
научну област докторских студија.
Докторске студије омогућују самостално решавање практичних и теоријских правних проблема, давање аналитичких одговора
на актуелна питања правне науке и праксе. Ове студије дају могућност повезивања знања из сродних правних и других научних области
и њихову примену, способност критичке анализе, евалуације и синтезе нових идеја. Студенти ће бити способни да уочавају и постављају
оригиналне и нове истраживачке проблеме, да перманентно и критички прате савремена достигнућа у правној ј научној области, да
самостално израде научни рад на основу сопственог истраживања, да делују креативно и независно. Уз то, моћи ће да компетентно и
научно аргументовано дискутују, истражују и презентују резултате свог научног рада, који доприносе развоју научне мисли, пренесу
стручна знања и идеје колегама и да се укључе у међународне пројекте.
Завршетком докторског студија студенти докторских студија стичу способност самосталног бављења научним радом у области
друштвених наука, научне области права и ужих научних области права, али и у интердисциплинарној области друштвених наука.
Стицањем звања доктора права постижу се неопходни предуслови за даљи развој научноистраживачке каријере у оквиру научних
институција и јавних и приватних установа, јер су компетентни:










да стварају и критички вреднују нове научне чињенице и знања из области правних наука;
да анализирају, тумаче и критички размишљају о новим истраживачким изазовима у области правних наука;
да пишу научне радове према научним и стручним стандардима;
да оцењују и доприносе побољшању процеса доношења и примене прописа, оцењују и побољшавају нормативне процесе
регулисања друштва у складу са прописима ЕУ;
да оцењују и унапређују правну културу;
оцењују и креирају стратегије и акционе планове за развој појединачних друштвених активности;
дају критички осврт на јавне политике и стварају нове;
да дизајнирају и промовишу нове моделе комуникација и сарадње са различитим актерима у друштву;
да повезују научноистраживачке стратегије са друштвеним потребама;
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да развијају нове идеје или процесе, одговорност за успешно истраживање и друштвену корисност резултата и свест о
могућим негативним последицама;
да преузму етичку и друштвену одговорност за успешно спровођење истраживања у области правних наука и
да самостално истражују и доследно развијају сопствени професионални и етички идентитет.
да примене знања и вештине и да их испоље као персоналне, социјалне и методолошке способности на радном месту као
и у приватном и професионалном развоју.
да развију способност за критичку анализу, вредновање и синтезу нових и сложених идеја у ужим научним областима
права, односно научном пољу права,
да компетентно комуницирају са колегама, широм научном заједницом и друштвом у вези са својим подручјем стручног
и научног знања.
да могу да процене релевантност и употребу различитих метода, процеса и развојних пројеката који се односе на предмет
истраживања;
да могу да допринесу новим знањима, новим теоријама и методама, тумачењима и облицима документације у правним
наукама и да свој истраживачки пројекат позиционирају у шири стручни и истраживачки контекст,
да овладају релевантним кључним правцима у области истраживања у оквиру правних наука уопште, како у данашњој
тако и у историјској перспективи;
да поштују академски и професионални кодекс, етичке принципе истраживања и да буду одговорни друштвеној
заједници.

Стицање доктората права резултира систематским разумевањем области права и овладавањем вештинама и методама
истраживачког рада у вези са ужим научним областима права. Доктори права могу применити своје знање, разумевање и способност
решавања проблема на нова отворена и нерешена питања правних грана.
Посебне компетенције модул Право: компетентност за изучавање специфичних области права и стицање знања из савремених
праваца развоја права у свету; развијено критичко мишљења студената и обогаћена теоријска, методолошка и апликативна знања у
области права; способност за критичку евалуацију научних истраживања и за критичко комплементарно коришћење научних знања и
инструмената у процесима научно аргументованих и практично валидних истраживања; темељно разумевање науке и струке у
друштвено-хуманистичком пољу; овладаност вештинама и савременим методама истраживања у друштвено-хуманистичком пољу;
способност самосталног истраживања теоријских и практичних проблема ради добијања нових решења или побољшање постојећих
решења, и њихове примене; способност за тимски рад и професионалну комуникацију ради унапређења науке и правне струке;
способност критичке анализе и повезивања знања стечених на ранијим нивоима образовања ради развоја правне науке и решавања
практичних правних проблема; самостално пројектовање и извођење научноистраживачког рада на подручју правних наука и успешан
трансфер и примена правних научних сазнања; способност преноса сопствених знања и идеја колегама, заједници и друштву у целини;
да сопственим изворним истраживањима шире академске, научне а посебно резултатима истраживања добијеним израдом докторске
дисертације дају лични допринос проширењу граница знања у области права; опредељеност да у академском и професионалном
окружењу промовишу правду, законитост, етичност и друге правне принципе на којима се гради савремена правна држава, друштво и
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правни систем. Исход процеса студирања докторског студијског програма Право јесте формирање стручњака, академске личности,
високостручних и научних компетенција, из правне области, са образовањем које омогућава самостално обављање научноистраживачког рада у области правних наука као и самосталност, иновативност и стручност у професионалном и научном раду;
Посебне компетенције модул Безбедност: компетентност за изучавање специфичних области права и стицање знања из
савремених праваца развоја права у свету, компетентност за самостално обављање научноистраживачког рада у области процеса и
појава безбедности, као и за теоријско и практично разрешавање свих безбедносних проблема заступљених у савременом свету;
способност за критичку евалуацију научних истраживања и за критичко комплементарно коришћење научних знања и инструмената у
процесима научно аргументованих и практично валидних истраживања; темељно разумевање науке и струке у друштвенохуманистичком пољу; овладаност вештинама и савременим методама истраживања у друштвено-хуманистичком пољу; способност
самосталног истраживања теоријских и практичних проблема ради добијања нових решења или побољшање постојећих решења, и
њихове примене; способност за тимски рад и професионалну комуникацију ради унапређења науке и правнобезбедносне струке;
способност критичке анализе и повезивања знања стечених на ранијим нивоима образовања ради развоја правне науке и решавања
практичних правних проблема; компетентног за обављање најсложенијих послова у систему националне безбедности, што подразумева
рад у државним безбедносним институцијама (Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних
послова, обавештајно-безбедносни систем, организације за деловање у ванредним ситуацијама и друге државне институције);
оформљеног стручњака, академске личности, високостручних и научних компетенција, из правнобезбедносне области, са образовањем
које омогућава самостално обављање научно-истраживачког рада у области правних наука и безбедности који имају широко знање и
перспективу друштвених наука и добро разумеју светске догађаје, трендове у спровођењу безбедносних активности, компетентног за
примену продубљеног знања, критичке анализе постојећих савремених научних резултата и достигнућа и сопствених резултата научноистраживачког рада, компетентног за примену вештина и савремених метода истраживања за успешно решавање сложених проблема,
како научно-теоријских тако и практичних, у области Безбедност.
Распоред предмета по семестрима -Студијски програм докторске академске студије Право и Безбедност
Активна настава
Редни
број

Шифр
а

Назив

ПРВА ГОДИНА –ОБА МОДУЛА
МНИР
1
Методи НИР
Нове комуникационе технологије и
2
ТДП
савремено право
Припрема, израда и публиковање I
3
НЧ1
научног чланка

Сем.

СИР/ПИ
Р

П

1

7

ЕСПБ

Ост.

3

0

15

1

7

3

0

15

2

0

7

0

6
42

Припрема рада и учешће на I
2
научном скупу
Припрема и одбрана пројекта
5
2
ПДД
докторске дисертације
ДРУГА ГОДИНА-МОДУЛ ПРАВО
1
ИЗПД
Изборни предмети ДАС-Право (бира се 2 од 4)
НКТС Медијско право у дигиталном
П
друштву
ПИСД Право интелектуалне својине
СГПД Грађанско право
ССПД Трговински уговори
2
ППДД Припрема пријаве докторске дисертације
3
ИЗПД
Изборни предмети ДАС-Право (бира се 2 од 4)
МКПД Међународно кривично право
СУП
Управно право
СКПД Кривично право
Актуелни проблеми међународног
АПМП права
Припрема, израда и публиковање II научног
4 НС2
чланка
5 НЧ2
Припрема рада и учешће на II научном скупу
ТРЕЋА ГОДИНА-МОДУЛ ПРАВО
Докторска дисертација студијски
1 СИД1
истраживачки рад
Докторска дисертација студијски
2 СИД2
истраживачки рад
Докторска дисертација израда и
3 ОДД
одбрана дисертације
ДРУГА ГОДИНА-МОДУЛ БЕЗБЕДНОСТ
1
ИЗПД
Изборни предмети ДАС-Безбедност (бира се 2 од 4)
КПС
Компаративни политички системи
СТП
Савремене теорије безбедности
4

0

7

0

0

6

0

3

6

2

0

3
3
3

6
6
6

2
2
2

0
0
0

3

0

8

0

4
4
4

6
6
4

2
2
2

0
0
0

4

6

2

0

4

0

7

0

4

0

7

0

5

0

20

0

6

0

10

0

6

0

10

0

3
3

6
6

2
2

0
0

НС1

6
18

10
10
10
10
4

15
15
15
15
3
3
24
16
20

10
10
43

КПВ
НКТС
П

Криминилогија са пенологијом и
виктимологијом
Медијско право у дигиталном
друштву

2
ППДД
3 ИЗБД

Припрема пријаве докторске дисертације
Изборни предмети ДАС-Безбедност (бира се 2 од 4)
Актуелни проблеми међународног
АПМП права
Антикорупционе стратегије у
СРП
економији
Компаративне јавне (безбедносне)
КЈП
политике
Међународни односи и спољна
МОС
политика
Припрема, израда и публиковање II
4. НЧ2
научног чланка
Припрема рада и учешће на II
5.НС2
научном скупу
ТРЕЋА ГОДИНА-МОДУЛ БЕЗБЕДНОСТ
Докторска дисертација студијски
СИД1
истраживачки рад
Докторска дисертација студијски
СИД2
истраживачки рад
Докторска дисертација израда и
ОДД
одбрана дисертације

3

6

2

0

3

6

2

0

3

0

8

0

4

6

2

0

4

6

2

0

4

6

2

0

4

6

2

0

4

0

7

0

4

0

7

0

5

0

20

0

6

0

10

0

6

0

10

0

10
10
4

15
15
15
15
3
3

24
16
20

Изборна настава на докторским академском студијском програму Право и Безбедност
Редни број
1.
2.
3.
4.

Шифра
НКТСП
ПИСД
СГПД
СППД

Назив
Медијско право у дигиталном друштву
Право интелектуалне својине
Грађанско право
Трговински уговори

Сем.

П

СИР

3
3
3
3

6
6
6
6

2
2
2
2

Остали
час.
0
0
0
0

ЕСПБ
10
10
10
10
44

5.

КПС

6.

СТП

7.

КПВ

8.

МКПД

9.

СУП

10.

СКПД

11.

АПМП

12.

СРП

13.

КЈП

14.

МОС

Компаративни политички системи

3

6

2

0

10

Савремене теорије безбедности

3

6

2

0

10

2

0

10

Криминологија
са
пенологијом
виктимологијом
Међународно кривично право

и

3

6

4

6

2

0

15

Управно право

4

6

2

0

15

Кривично право

4

4

2

0

15

Актуелни проблеми међународног права

4

6

2

0

15

Антикорупционе стратегије у економији

4

6

2

0

15

Компаративне
јавне
(безбедносне)
политике
Међународни односи и спољна политика

4

2

0

15

2

0

15

4

6
6

45

