ПИСАЊЕ ПРАВНИХ АКАТА, ПРАВНО РЕЗОНОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ
Новусвојеним наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у
Београду за студенте IV године предвиђене су у VII семестру две вештине: Писање
правних аката и Правна клиника, између којих студенти бирају једну која је за
њих обавезна. Студенти су дужни да полажу испит из вештине коју одаберу
приликом уписа IV године. Пријава вештине вршиће се на шалтерима најкасније
до 7. октобра. Измена избора вештина током семестра неће бити могућа.
Студенти који одаберу вештину Писање правних аката, имаће могућност да
учествују у следећим облицима наставе:
1) Студијска група, понедељак 13,30, слушаоница VIII (судница); настава почиње
10. oктобра.
Наставу изводе: проф. др Радмила Васић, проф. др Горан Илић, Вида Петровић
Шкеро, судија Врховног касационог суда у пензији, др Александар Трешњев, судија
Вишег суда – Одељење за организовани криминал
Капацитет: 30 студената који ће бити рангирани према просечној оцени; по
завршетку семестра студенти који су похађали стручну групу добијају диплому и
верификацију да су положили испит-вештину; дозвољени број изостанака 2.
2) Редовнe групe, уторак 13:30 (амфитеатар IV), среда и четвртак 13:30
(амфитеатар II); настава почиње 11. oктобра.
Наставу изводе: проф. др Радмила Васић, доц. др Иван Ђокић, доц. др Вук Цуцић,
асс. Филип Бојић, асс. Бранка Бабовић
Капацитет: 50 студената у групи; по завршетку семестра студенти који су похађали
наставу добијају верификацију да су положили испит-вештину; дозвољени број
изостанака 2.
СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА РАД У СТРУЧНОЈ ГРУПИ И РЕДОВНИМ
ГРУПАМА, МОРАЈУ ИМАТИ ПОЛОЖЕНЕ ИСПИТЕ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВНО ПРАВО И
ПРЕДМЕТА КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО.
Студенти који нису обухваћени радом у групама – полажу испит, у редовном
испитном року, који се састоји од једног радног задатка (решавање хипотетичког
случаја и уобличавање у одређену врсту правног аката) и једног питања из Радног
материјала који ће бити доступан студентима у факултетској библиотеци.
За додатне информације контактирати координатора програма на е-маил:
nomotehnika16@ius.bg.ac.rs

