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ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Дипломске академске студије - Мастер

Исходе процеса учења представљају одговарајућа образовна достигнућа студената у стицању
очекиваних знања и разумевања области које се изучавају, вештине и компетенције везане за
теоријска  знања,  практичну  примену,  као  и  способност  синтетичке  обраде  стечених  знања и
извођења општих  и  предметно-специфичних  научних  закључака.
Изучавањем Методологије  друштвених  и  правних  наука,  студенти  стичу  знања о  различитим
научним приступима  изучавању феномена права.
У оквиру предмета Писање правних аката и правно истраживање студенти стичу потребна теоријска
и практична знања неопходна за израду правних аката који се употребљавају у редовном правном
промету,  као и за писање научних радова.
Изучавањем Права локалне самоуправе, студенти стичу основна знања из области функционисања
локалне заједнице и надлежности локалних органа управе.
Настава  на  предмету  Упоредно  уставно  право  упознаје  студенте  са  основама  регулисања
најважнијих државних институција и правних института у упоредном праву, дајући на тај начин
солидну основу за будућу примену компаративног научноистраживачког метода и критички приступ
анализи уставних и других законских и подзаконских правних аката.
Изучавањем предмета на модулу Европско право, студенти стичу конкретна знања о материјалној и
процесноправној заштити људских права на регионалном и међународном нивоу, кроз изучавање
предмета Европско кривично законодавство и Међународно право људских права. Посебна пажња
се посвећује току поступка и судској пракси Европског суда за људска права.  Настава на предмету
Међународне  организације  и  институционално  право  Европске  уније  упознаје  студенте  са
организацијом, надлежношћу и основним начелима на којима почивају најзначајније међународне
организације и Европска унија. То нарочито подразумева састав, функције и врсте одлука које ове
организације доносе, учешће Србије у њиховом раду, као и однос између прописа који се доносе у
оквиру ових организација и права Србије.
Изучавањем предмета на Међународном привредноправном модулу, студенти стичу конкретна
знања о функционисању међународног промета робе и Привредном праву Европске уније. Настава
на предмету Међународне организације и институционално право Европске уније упознаје студенте
са организацијом, надлежношћу и основним начелима на којима почивају најзначајније међународне
организације  и  Европска  унија.  Поврх  тога,  студенти  стичу  знања  о  основним  принципима
функционисања  економике  и  економског  система  државе.
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