
 
 

Правни факултет Универзитета у Нишу 
 
 
 
 
 
 
 
 

расписује 
 

 
 

КОНКУРС 
 

за упис на клинички програм обуке у правничким вештинама под називом 
 

Мобилна правна клиника 
 
Правна  клиника  подразумева  практичну  обуку  студената  и  рад  са  клијенитима  -  корисницима,  на  пример, 
Геронтолошког центра „Свети Сава“, Сигурне куће у Нишу, Друштва Рома „Прокупље“ и друго. 
Нудимо Вам: 

 

   Стицање практичних знања и савладавање правничких вештина, под надзором професора и адвоката; 

   Усвајање стандарда правног професионализма и правне етике и 

   Рад у малим групама, уз примену интерактивних метода наставе. 
Очекујемо од Вас: 

 

   Да сте студенткиња/студент III, IV године студија или апсолвент/апсловенткиња; 

   Да сте отворени за нове идеје и тимски рад и 

   Да сте спремни за одлазак у просторије Геронтолошког центра, Сигурне куће,  удружења „Освит“ и других 
организација и удружења који учествују у имплементацији овог пројекта. 

На  клинички  програм  обуке  биће  уписано  30  студенткиња/студената.  Обука  ће  се  завршити  закључно  са 
31.12.2017. године, а рад са клијентима почеће 15.02.2018. 

Након успешно окончаног клиничког програма обуке и рада са клијентима, студенти добијају  сертификате као 
доказ о похађању обуке и добровољном раду у локалној заједници. 

На   конкурс   се   можете   пријавити   попуњавањем   пријавног   листа и слањем 
попуњене пријаве на pravnaklinika@prafak.ni.ac.rs. На исту адресу можете послати и 
евентуална питања у вези са пројектом. Такође, пријавни лист се може преузети и у 
кабинету доцента др Дарка Димовског, где се попуњен може и предати. 

 

Последњи дан за пријаву на конкурс је 25. октобар 2017. године. 
 

Интервју са пријављеним кандидаткињама/кандидатима  обавиће се  30. октобра и 01. новембра 2017. године, у 
кабинету доцента др Дарка Димовског од 11,30 часова. Пријаве кандидаткиња/кандидата који не приступе 
интервјуу неће бити узете у разматрање. Приликом избора студенаткиња/студената за упис, предност ће имати 
студенткиње/студенти које/који покажу већу мотивисаност и спремност за укључивање у клинички образовни 
програм. 
Резултати конкурса биће објављени на сајту Факултета до  15. новембра 2017. године. 


