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Изборни

/
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о методима решавања спорова,
да разумеју смисао, циљ, улогу и значај сваког од њих, њихова основна начела,
стандарде и постулате, да се упознају са основним појмовима и институтима, са
садржином и током поступка, као и да стекну знања и савладају вештине неопходне
за тумачење и практичну примену прописа, за праћење измена у релевантној
нормативи и за даљи лични професионални развој и перманентно учење.
Исход
Очекује се да студент уме препозна методе решавања спорова; да разуме њихов
предмета
циљ, улогу, функцију, значај и структуру; да разуме и уме да објасни основне
појмове и институте; да савлада и коректно користи стручну терминологију; да
разуме и уме да објасни улогу и могућности и овлашћења страна у спору; да разуме
и уме да изложи циљ и садржину сваког метода; да буде у стању да правилно
протумачи и примени релевантне норме; да уме да компетентно и аргументовано
дискутује о проблемима везаним за решавање спорова; да уме да прикупља и
проучава литературу и нормативну грађу; и да буде мотивисан да се професионално
усавршава.
Садржај предмета
Теоријска
Сукоб и спор, Приступи решавању спорова, Судски и споразумни методи, Врсте
настава
судских метода решавања спорова, Арбитража – основ успостављања надлежности,
Арбитража – процедура, Арбитража – судска контрола, Посредовање – могућност и
основ примене, Посредовање – процедура и исход, Преговарање, Мирење у
приватном и јавном праву, Мед-арб, мини суђење, вештачење, Рана неутрална
евалуација, Методи решавања спорова у српском праву, Идентификација
адекватног метода.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Арбитража – основ успостављања надлежности (закључење арбитражног
споразума), Арбитража – процедура (иницијалне радње, поднесци, усмена
излагања, одлуке), Арбитража – судска контрола (тужба за поништај арбитражне
пресуде, признање и извршење страних арбитражних одлука), Посредовање –
могућност и основ примене (споразум о посредовању), Посредовање – процедура и
исход , Преговарање, Идентификација адекватног метода.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
1
Методе
извођења
наставе

Предавања уз визуелне презентације, радионице, дискусија, презентације
студентских радова и истраживања.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
50
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
семинари
Списак тема по недељама
1
Сукоб и спор
2
Приступи решавању спорова
3
Судски и споразумни методи
4
Врсте судских метода решавања
спорова
5
Арбитража – основ успостављања
надлежности
6
Арбитража – процедура
7
Арбитража – судска контрола
8
Посредовање – могућност и основ
примене
9
Посредовање – процедура и исход
10
Преговарање
11
Мирење у приватном и јавном
праву
12
Мед-арб, мини суђење, вештачење
13
Рана неутрална евалуација
14
Методи решавања спорова у
српском праву
15
Идентификација адекватног метода

поена
50

