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Конкурс за упис полазника на Жан Моне модул за Европско
монетарно право - MONELA
*школска 2020/2021. година

Универзитет у Нишу објављује конкурс за упис прве генерације полазника на “Жан Моне модул за
Европско монетарно право” у школској 2020/2021. години у оквиру пројекта Жан Моне као део
ЕРАЗМУС+ програма.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Модул се реализује у оквиру пројекта “Жан Моне модул за Европско монетарно право“ оквирног
програма ЕРАЗМУС+ Европске уније. Универзитет у Нишу као носилац пројектних активности
расписује конкурс за 20 полазника модула.
Модул је успостављен је у оквиру основних академских студија права, али је намењен и
студентима мастер академских и докторских академских студија права, као и правницима из
праксе (правосуђе, адвокатура, јавна управа).
Задатак модула јесте стицање и овладавање специфичним теоријским и практичним знањима и
вештинама о правном регулисању монетарних односа јавноправног карактера у ЕУ, структури
монетарног суверенитета, основним принципима монетарног права на интерном и
екстериторијалном нивоу, изворима, тенденцији хибридизације и друштвеној оправданости ове
позитивноправне дисциплине на свеобухватан и систематски начин у циљу стицања
специјализованих правничких знања за оптимално решавање монетарних спорова у европском
правном простору.
Очекује се да савладавањем Жан Моне модула полазници курсева могу успешно да: 1) прате,
критички истражују и анализирају, како класичне, тако и савремене тенденције у правном
регулисању монетарних токова ЕУ; 2) компетентно, научно и аргументовано дискутују,
истражују и презентују резултате свог научног рада који ће допринети развоју научне мисли у
области изучавања монетарног права ЕУ; 3) раде на пословима истраживања, организације и
оптималног монетарног управљања, саветодавним монетарноправним и сличним пословима
које су покривени садржајем предавања Жан Моне модула. У назначеним односима, уз
одговарајућу допуну знања из других предмета, они треба да буду способни за рад на међународним
уговорима и документима из домена европског монетарног права и учествовања у раду међународних
монетарних институција.
Предложени модул садржи три предавања и један тренинг који ће се одржавати у року од 40
наставних часова у току једне академске године. Предавања се одржавају на Правном факултету
Универзитета у Нишу у марту, априлу и мају академске 2021. године. Модул се састоји из 40
часова предавања, организованих у двочасовне блокове (укупно око десет недеља).

Полазници након реализованих наведених активности полажу кратак АБЦ тест ради добијања
Сертификата Универзитета у Нишу о завршеном MONELA модулу који представља легитиман
документ и верификује додатно знање кандидата. Сертификати који ће се додељивати биће
потписани од стране Центра за доживотно учење Универзитета у Нишу.
Трошкове реализације MONELA модула у потпуности покрива Европска унија кроз програм
Еразмус+ Жан Моне.
УСЛОВИ УПИСА
На Жан Моне модул за Европско монетарно право могу се уписати особе које су:



студенти основних, мастер и докторских академских студија права на Правном
факултету Универзитета у Нишу;
дипломирани правници из праксе.

Све додатне информације о модулу, условима уписа и начину пријаве на Конкурс могу се наћи
на интернет сајту Модула: http://monela.ni.ac.rs.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
• Пријавни формулар;
• Фотокопија дипломе.

Особе заинтерсоване за упис, пријавни формулар достављају електронском поштом на адресу:
monela@junis.ni.ac.rs. Коначан избор полазника извршиће се на основу пристигле
документације према следећим критеријумима:
1. Просечна оцена током студирања;
2. Број година студирања.

Рок за подношење пријава је недеља, 07.03.2021. године.

