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ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ Докторске студије права

Након завршених студија кандидат поседује следеће способности и компетенције, као и знања и
вештине:
•самосталног решавања практичних правних проблема, у виду анализе судских одлука, анализе
сложених домаћих и међународних уговора у оквиру наставних предмета за које се определио;
уочавања и експлицирања правних проблема који проистичу из датих анализа;
•самосталног  теоријског  излагања правног  проблема у  оквиру  наставних предмета за  које  се
определио, са аргументацијом про и цонтра, на основу објављених и прочитаних радова других
аутора, као и сопствених радова, те на основу праћења судске, управне и друге правне праксе;
•самосталне реализације међународних и домаћих пројеката у погледу образлагања резултата
пројеката, њихове критике, анализе применљивости, анализе развојног утицаја;
•самосталне употребе електронских правних база података, а нарочито база које у себи садрже
изворе права и резултате судске, управне и друге праксе;
•критичког правног мишљења и његовог усменог и писаног исказивања на научним скуповима,
стручним саветовањима, међу студентима права нижих степена студија као и међу колегама са
истим образовањем;
•креативне примене стандардних правних метода, нарочито егзегетичког и упоредноправног, строгог
поштовања принципа добре научне правне праксе, а нарочито брижљивог цитирања; поштеног
аргументисања; методолошког и аргументацијског приступа примереног правилима правне струке
уопште, односно уже правне научне дисциплине посебно;
•сопствене процене свог доприноса развоју теорије права у Србији и упоредноправно.

Након завршених студија кандидат стиче посебно следеће предметно-специфичне компетенције:
•темељно познавање, разумевање и способност критичке анализе у области приватног права и ужих
научних дисциплина (стварног, облигационог, наследног, породичног, парничног, извршног права);
•темељно познавање, разумевање и способност критичке анализе у области кривичног права и ужих
научних  дисциплина  (општи  и  посебни  део  материјалног,  кривичнопроцесно,  криминологија,
криминалистика).
•темељно познавање,  разумевање и способност критичке анализе у  области јавног  права,  са
тежиштем на уставном праву и  јавноправном аспекту права заштите животне средине

Кандидат нарочито:
•стиче  способност  решавања  конкретних  правних  проблема  коришћењем  адекватних
методолошких,  аргументацијских  и  топичких  поступака;
•стиче знања и способности повезивања стечених научних сазнања и резултата примене тих
сазнања у  пракси;
•компетенцију за праћење савременог стања развоја дате правне дисциплине;
•навике и способности континуираног праћења научних знања, судске, управне и друге праксе, као и
информатичких вештина у оквиру научне дисциплине за коју се  определио.
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