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Изборни

Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те
стицање способности и академских вештина у области родне
равноправности, као и развијање креативних способности и овладавање
специфичним практичним вештинама за промоцију родно равноправног
друштва.
Очекује се да савладавањем програма студент стекне потребна знања,
вештине, развијене способности и компетенције и успешно да:
− развије способност систематичног приступа правним проблемима,
као и да понуди критичке и аналитичке одговоре везане за родну
равноправност;
− самостално решава практичне и теоријске проблеме у вези родне
равноправности и организују и остварују развојна и научна
истраживања;
− има способност праћења савремених достигнућа у струци и да
стечена знања примени у пракси, посебно у остваривању основних
принципа правне државе.
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Интегрисање студија рода у универзитетски систем образовања. Род као
социјална категорија. Правна клиника – метод учења и родног
сензибилисања студенткиња/студената права. Право на рађање. Женси
покрет и женсе студије. Положај жена у друштву. Друштвени контекст
родне дискриминације. Насиље у породици. Предрасуде и стереотипи о
насиљу у породици. Теорије о насиљу у породици. Људска права и женска
људска права.
Правне стратегије за родну равноправност. Превенција насиља у породици.
Инструменти за заштиту од дискриминације. Ресторативна правда и
насиље у породици. Посета Поверенику за равноправност.

Правне студије рода : збирка радова / приређивачице Слободанка
Константиновић-Вилић, Невена Петрушић, Наталија Жунић. – Ниш : Правни
факултет, 2007.
Интегрисање студија рода у универзитетски систем образовања / Невена
Петрушић, Слободанка Константиновић Вилић, У: Зборник радова Правног
факултета у Нишу : тематски број. Заштита људских и мањинских права у
европском правном простору. - Ниш : Правни акултет, 2012. - Бр. 62
Криминални абортус / Миомира Костић, У: Социјална мисао. - Београд :
Социјална мисао, 2000. - Бр. 3-4 (2000)
Право жена на заштиту од насиља у породици / Слободанка
Константиновић-Вилић, У: Људска права за жене. - Ниш : Одбор за грађанску
иницијативу, 2004.
Феминизам као могућност остварења слобода и права жена / Слободанка
Константиновић-Вилић, Наталија Жунић, У: Слободе и права човека и
грађанина у Републици Македонији : зборник. - Скопје : Универзитет "Свети
Кирил и Методиј", Правни факултет, 1996.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
45=(2+1)х15 15=1х15
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
0-15
писмени испит
предавања

поена
0-10

практична настава
0-10
усмени испит
0-50
колоквијуми
0-10
семинари
0-5
Списак тема по недељама
Род као социјална категорија
1
2
Положај жена и мушкараца у друштву
3
Принцип једнаких могућности
4
Право на рађање
5
Женски покрет и женсе студије
6
Право на родитељство
7
Правне стратегије за родну равноправност
8
Друштевни контекст родне дискриминације
9
Старење у светлу родних права
10
Кривичноправна заштита жена
11
Кривичнопроцесна заштита жена
12
Родна равноправност (дискусија о Протоколу о сарадњи на побољшању родне
равноправности)
13
Присилна стерилизација, генитално сакаћење и друга груба кршења људских права
14
Третман жена у пенитенцијарном систему
15
Инструменти за заштиту од дискриминације

