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Стандард 04. Компетенција дипломираних студената
Исходе процеса учења представљају одговарајућа образовна достигнућа студента у стицању
очекиваних знања и разумевања области које се изучавају, вештине и компетенције везане за
теоријска знања, практичну примену, као и способност исказивања и употребе тих знања након
завршетка студијског програма. Успешним савладавањем студијског програма основних академских
студија права, студенти стичу детаљна сазнања о уређењу и функционисању домаћег правног
система, институција и организација, као и општа знања о међународним институцијама,
међународном праву и пракси.
Изучавањем Римског права и историје права, студенти стичу основна знања која ће даље користити
у изучавању материјалног и процесног грађанског права. Изучавањем предмета из грађанскоправне области, студенти се оспособљавају да поступају у предметима из породичног, наследног и
стварног права, састављају уговоре, пишу поднеске (тужба, жалба, ванредни правни лекови, и сл).
Настава на предметима Основи права са људским правима, Уставно право и Управно право
студенте упознаје са основним принципима права, функционисањем и уређењем државе и њених
органа, и даје им основе поимања људских права као инхерентног права сваког појединца, које није
ограничено само на функционисање државе већ се простире и на многе друге области права које
уређују положај грађана у друштву. Студенти стичу јасну представу о систему поделе власти и
одговарајућим државним органима, њиховој надлежности, начину конституисања државних органа
и органа локалне самоуправе, као и о њиховој унутрашњој организацији, финансирању,
запошљавању и раду државних службеника и чиновника. Студенти такође бивају оспособљени да
поступају или учествују у управном поступку и управном спору.
Кривично материјално и процесно право омогућавају студентима да изуче основе кривичног права,
материјалноправна и процесноправна начела, као и да стекну детаљна знања о кривичноправној
одговорности, појединим кривичним делима и кривичном поступку. Студентима се пружа могућност
да изаберу и опционе предмете коју задиру дубље у анализу ових института.
Неопходне компетенције из области уговорног права и корпоративног управљања у домаћем и
међународном окружењу студенти стичу изучавањем Статусног привредног права, Привредног
уговорног права, Међународног привредног права, али и међународног приватног права,
Саобраћајног права, Права осигурања и Права интелектуалне својине, као и Пореског, банкарског и
берзанског права.
Кроз изучавање Радног права, студенти се едукују у пољу радноправних односа, колективног
преговарања и закључивања колективних и гранских уговора, начинима и модалитетима
запошљавања и остваривања права из радног односа, као и о основним институтима социјалног
осигурања.
Студенти се упознају са устројством, функционисањем и нормативном делатношћу међународних
институција изучавањем Међународног јавног права. Доследно следећи идеју о пружању могућности
студентима да прате савремено наднационално законодавство, на четвртој години студија као
обавезан предмет проучава се право Европске уније.
Прилог 04.1 - Додатак дипломи
Документ у прилогу: Основне академске студије - додатак дипломи (ЦТРЛ + леви клик)
Документ у прилогу: Основне академске студије - додатак дипломи на енглеском (ЦТРЛ + леви клик)
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