
Мастер академске студије – смер унутрашњих послова (студијски програм из 2013. 

године) – сврха студијског програма 

 

Правни факултет у Нишу, као референтна образовно-научна установа у региону, 

налази се у процесу осавремењивања постојећих студијских програма који треба да 

одговоре захтевима Болоњског процеса и укључивања у јединствени европски простор 

високог образовања. Факултет настоји да реализује компатибилан студијски програм 

мастер академских студија права унутрашњих послова са сродним европским правним 

факултетима, а уз очување свог идентитета и посебности. 

Садржина студијског програма мастер академских студија права унутрашњих 

послова  усклађена је са релеватним одредбама Закона о високом образовању и Статута 

Факултета (чл. 17). Структура и основни елементи студијског програма у складу су са 

Стандардима за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог 

образовања, које је донео Национални савет за високо образовање.  

Нови програм мастер академских студија права унутрашњих послова резултат је 

критичког преиспитивања постојећег студијског програма и израз је настојања да се у 

пуној мери задовоље стандарди савременог правничког образовања. Он треба да обезбеди 

остваривање циљева у области образовања дипломираних правника, односно стицање 

задовољавајућег нивоа стручних компентенција студената - будућих мастер правника 

унутрашњих послова који ће се квалитетно и професионално укључити у рад у органима 

унутрашњих послова, правосуђу, органима државне  управе, и других институција 

правног система примерених звању мастер правник унутрашњих послова. 

Потреба за мастер академским студијама права унутрашњих послова несумњива је, 

нарочито у овом региону, и то као потреба за развијањем оних стручних компетенција 

неопходних за примену стечених знања приликом решавања  проблема у новим и 

непознатим околностима у области права и разумевања ширег контекста примене правних 

норми. 

Мастер академске студије права унутрашњих послова на Правном факултету у Нишу 

утемељене су на основама стицања и продубљивања научних, стручних и професионалних 

знања, а пратећи савремена достигнућа у области права и правне науке. Ове студије, 

такође, пружају квалитетну основу за даље научно усавршавање на докторским студијама 

права и других друштвено-хуманистичких студија. 


