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Мастер академске студије права
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области
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Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те
стицање способности и академских вештина у области правних стандарда
заштите људских права у кривичној области и развијање креативних
способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним
за будући развој каријере мастера права.
Исход
екује се да савладавањем програма студент стекне потребна знања, вештине,
развијене способности и компетенције и успешно да:
предмета
− развије способност систематичног приступа правним проблемима,
као и да понуди критичке и аналитичке одговоре везане за правне
стандарде заштите људских права у кривичној области;
− развије способност да компетентно и научно аргументовано
дискутује, истражује и презентује резултате свог научног рада на
научним конференцијама и објављују их у научним часописима;
− самостално
решава практичне и теоријске проблеме у
кривичноправној области и организују и остварују развојна и научна
истраживања;
− може да се укључи у остварење међународних и домаћих научних
пројеката;
− има способност праћења савремених достигнућа у струци и да
стечена знања примени у пракси, посебно у остваривању основних
принципа правне државе.
Садржај предмета
Теоријска
Историјски развој положаја окривљеног у кривичном поступку; Право на приступ
настава
правосуђу; Право на правично суђење – појам и елементи; Право на суђење у
разумном року; Право на одбрану; Преимућства одбране; Претпоставка невиности
окривљеног; In dubio pro reo; Забрана двоструке угрожености; Везаност пресуде
оптужбом; Право на делотворни правни лек; Заштита права окривљеног приликом
ограничења личне слободе; Заштита права сведока и оштећених;

Практична
Решавање практичних примера; дискусија о актуелним темама; симулација;
настава
практична настава; презентовање есеја и семинарских радова
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
5
1
Методе
извођења
наставе

Предавања, семинарски радови, case study, семинари, есеји, индивидуалне
консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
20
писмени испит
предавања
учешће у дебатама
10
усмени испит
семинарски рад
20
Списак тема по недељама
1
2
3
4

Историјски развој положаја
окривљеног у кривичном поступку
Право на приступ правосуђу
Право на правично суђење – појам
и елементи
Право на суђење у разумном року

поена
50

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Право на одбрану; Преимућства
одбране
Претпоставка невиности
окривљеног
In dubio pro reo
Забрана двоструке угрожености
Везаност пресуде оптужбом;
Право на делотворни правни лек
Заштита права окривљеног
приликом ограничења личне
слободе
Заштита права сведока и
оштећених
презентовање есеја и семинарских
радова
презентовање есеја и семинарских
радова
презентовање есеја и семинарских
радова

