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Акредитација студијског програма
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ Специјалистичке академске студије

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 Људских права студенти стичу знања о механизмима заштите људских права који се
примењују  на наднационалном и националном нивоу,  садржином појединих индивидуалних и
групних права,  као и  о  поступцима конкретне правне заштите појединих људских права.
Изучавањем Јавнобележничког права студенти стичу знања о начину избора и организацији рада
јавних бележника, врстама правних аката у чијој изради учествује јавни бележник, као и врсти и
обиму одговорности јавних бележника.
Настава на предмету Ванпарнични поступак студенте упознаје са правилима ванпарничног поступка
и пословима које јавни бележник може обављати у конкуретној надлежности са судом.
Настава на предмету Јавнобележничко право и извршни поступак студентима омогућава стицање
знања о  пословима које  јавни бележник  може обављати у  извршном поступку,  у  којима јавни
бележник има конкуретну надлежност  са  судом,  или које  му суд може поверити.
Настава на предмету Основи медицинског права омогућава студентима да стекну стручна знања
потребна за заступање клијената у споровима или кривичним поступцима из области медицине или
за пресудјивање у „медицинским“ предметима. Изучавањем предмета Право и биоетика у медицини
студенти ће разумети и бити обучени да критички приступају новим етичким и правним изазовима
које биоетика поставља пред савремена друштва и моћи ће да своја теоријска знања примене у
обликовању  адекватних  законодавних  решења  кроз  експертска  мишљења  или  конкретно
обликовање  правних  норми.
Предмет Права пацијената омогућава студентима да стекну стручна знања потребна за заступање
пацијената у споровима везаних за остваривање пацијентових уставних и законских права.

Стандард 04.   Компетенција дипломираних студената

Прилог 04.1 - Додатак дипломи

Документ у прилогу: Специјалистичке студије - додатак дипломи (ЦТРЛ + леви клик)
Документ у прилогу: Специјалистичке студије - додатак дипломи на енглеском (ЦТРЛ + леви клик)
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