ДОБРО ДОШЛИ У ВАШУ НОВУ АКАДЕМСКУ ПОРОДИЦУ!
ДОБРО ДОШЛИ У ВАШ НОВИ ДОМ!

ИНФОРМАТОР

ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
НАЛАЗИТЕ СЕ НА РАСКРСНИЦИ ПУТЕВА!
ОДЛУКА КОЈИМ ПУТЕМ ПОЋИ ЈЕДНА ЈЕ ОД
НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ОДЛУКА КОЈУ ЋЕТЕ ДОНЕТИ У ЖИВОТУ!
Изаберите сигурну будућност!
Стекните знања и вештине које заиста вреде!

ДИПЛОМА СВЕДОЧИ КО СТЕ, ГДЕ И ОД КОГА СТЕ УЧИЛИ, СА
КОЛИКИМ ФОНДОМ ЗНАЊА ДОЛАЗИТЕ.

ЗАШТО СТУДИРАТИ ПРАВО?
Зато што нема
лепшег позива
од правничког!!!

Зато што по
завршетку
студија имате
најшири
могући избор
занимања!

Зато што су правници
због свог образовања
способни да буду
лидери у друштву!

Зато што је
правничка
професија
данас изузетно
цењена!

Зато што адвокати, судије,
тужиоци, извршитељи, правници
у органима управе, банкама,
предузећима веома добро
зарађују!

ЗАШТО БАШ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ?
Акредитована и реномирана државна
образовно-научна установа са традицијом
дугом више од пола века!
Призната и цењена диплома!
Акредитован студијски програм и настава
утемељена на болоњским принципима.
Факултет има развијену сарадњу са
правосудним органима и релевантним
организацијама.
Факултет сарађује са факултетима у земљи
и иностранству и реализује међународне
пројекте.
Функционално опремљене просторије:
амфитеатар, климатизоване учионице,
модерна читаоница, судница, Правна
клиника, библиотека са богатим књижним
фондом, рачунарски центар са бесплатним
приступом интернету, правним и другим
базама података.
Радићете и сарађивати са еминентним
стручњацима из различитих области права,
који ће увек бити доступни за вас.
Стећи ћете квалитетна теоријска и практично
применљива знања и вештине и развити
правничку логику.

Имаћете могућност да учествујете на
националним и међународним студентским
такмичењима из различитих научних
дисциплина.
Научићете да негујете академске вредности,
развијете комуникацијске способности,
културу изражавања и културу опхођења.
Моћи ћете да учествујете на различитим
студентским манифестацијама (правнијада,
размена студената, студентски сусрети,
спортска такмичења).
Моћи ћете да остварујете студијске боравке
у иностранству, итд.
Као студент државног факултета имаћете
право да станујете у студентском дому
поред факултета, у центру Ниша, и храните
се у студентском ресторану, по изузетно
повољним ценама.
Имаћете могућност да добијете државну
стипендију или студентски кредит.
Ваши интереси биће максимално уважени–
студент је за нас увек у центру пажње!

ИМАТИ У РУКАМА ДИПЛОМУ ЦЕЊЕНОГ ДРЖАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЗНАЧИ ИМАТИ
КЉУЧ КОЈИМ МОЖЕТЕ ОТВОРИТИ БИЛО КОЈА ВРАТА!

ВАШ ПУТ ДО ИНДЕКСА
Пут до стицања статуса студента Правног факултета састоји се из неколико
етапа: припремне наставе, пријаве на конкурс, полагања пријемног испита и
уписа на Факултет.

Припремна настава (факултативно) – Организује се у месецу јуну ради
боље припреме кандидата за полагање пријемног испита из Српског језика и
књижевности и Историје, по програму за гимназије језичког смера. Кандидати
се могу определити за похађање само једног курса. Настава се организује
радним данима током две седмице, или викендом (кандидат се опредељује за
једну од могућности).
Пријаве на конкурс – Кандидати за упис на прву годину студија подносе
потребну документацију Служби за студентска питања Факултета (извод из
матичне књиге рођених, сва четири сведочанства о завршеној средњој школи,
диплому о положеном матурском, односно завршном испиту и признаницу
о извршеној уплати накнаде за полагање пријемног испита). Служба
врши претходну проверу приспелих пријава и кандидату издаје картон са
идентификационим бројем, који се чува до уписа на Факултет.
Пријемни испит – На пријемном испиту полажу се тестови из Српског језика
и књижевности и Историје. Сваки тест садржи по 30 питања. Пријемни испит
се одржава крајем јуна или почетком јула месеца, и траје три сата. Примери
тестова из претходних година могу се наћи на сајту Факултета.
Рангирање кандидата – Врши се према успеху постигнутом на пријемном
испиту (максимално 60 поена) и успеху оствареном у средњој школи
(максимално 40 поена). Комисија за упис студената утврђује и објављује
јединствену ранг листу.

СПОЗНАЈТЕ ЗАШТО ЈЕ СТУДИРАЊЕ ПРАВА МНОГО ВИШЕ ОД УЧЕЊА

Упис примљених кандидата – Врши се након објављивања коначне ранг
листе на огласној табли и сајту Факултета. Факултет уписује 280 студената који
се финансирају из буџета и 320 самофинсирајућих студената. Школарина за
самофинансирајуће студенте износи 80.000 динара и може се платити у више
рата. Документа потребна за упис:
»» картон са идентификационим бројем,
»» два попуњена ШВ обрасца,
»» индекс,
»» студентски картон,
»» две фотографије величине 3,5 x 4,5цм,
»» признаницу о извршеној уплати школарине
(важи за самофинансирајуће студенте)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Основне академске студије трају 4 године
(8 семестара). Реализују се према новом
студијском програму, акредитованом
2013. године, који је креиран тако да
омогућава стицање најзначајнијих знања
и савладавање вештина неопходних
правнику, и да, истовремено, олакша
и убрза студирање. Поред обавезних,
постоји широка листа изборних
предмета, што вам даје могућност да
бирањем предмета самостално креирате
свој образовни профил, према вашим
афинитетима и интересовањима.
Завршетком студија остварујете 240 ЕСПБ
бодова и стичете звање „дипломирани
правник“.

Након завршетка основних академских
студија права, дипломирани студенти,
уколико желе, на Правном факултету
у Нишу могу уписати мастер студије.
Факултет је 2013. године добио
акредитацију за два мастер студијска
програма: општи мастер права и мастер
права - унутрашњи послови. Амбициозни
студенти који окончају мастер студије
могу на Правном факултету у Нишу
уписати доктроске студије и стећи научни
степен доктора права.
Током основних академских студија
права студент мора савладати градиво
из 22 обавезна предмета и 8 изборних
предмета. Поред тога, студент има
обавезу да обави стручну праксу
на другој и трећој години, као и
да савлада једну од предвиђених
вештина на четвртој години студија.
Распоред предмета и обавеза по
годинама студија је следећи:

ПРВА ГОДИНА
Предмети I семестра

ДРУГА ГОДИНА
ЕСПБ

Предмети III семестра

ЕСПБ

Увод у право

9

Увод у грађанско и Стварно право 10

Римско право

7

Управно право

10

Историја права

8

Кривично право

10

Основи економије

7

Укупно

30

Укупно

31

Предмети IV семестра

Предмети II семестра

Међународно јавно право

8

Уставно право

10

Породично право

7

Страни језик*

7

Изборни предмет*

6

Изборни предмет**

6

Изборни предмет*

6

6

Стручна пракса

3

Укупно

30

Изборни предмет**

Укупно
29
*Студент бира Енглески, Немачки,
Руски или Француски језик.
** Студент бира два од следећа три
предмета:
1. Основи социологије са
социологијом права
2. Уставна историја Србије
3. Методи решавања
спорова

* Студент бира два од следећа три
предмета:
1. Политички систем
2. Правна медицина
3. Економска политика
Студент полагањем свих осам изборних
предмета предвиђених студијским програмом остварује 49 ЕСПБ бодова што
одговара стандарду учешћа изборних
предмета од најмање 20% у укупном броју
од 240 ЕСПБ на основним академским
студијама.

ТРЕЋА ГОДИНА
Предмети V семестра

ЧЕТВРТА ГОДИНА
ЕСПБ

Предмети VII семестра

ЕСПБ

Кривично процесно право

10

Грађанско процесно право

10

Облигационо право

10

Трговинско право

10

Јавне финансије и
финанскијско право

7

Право интелектуалне својине

7
27

27

Укупно

Укупно
Предмети VI семестра

Предмети VIII семестра
Међународно приватно право

8

Радно и социјално право

10

Међународно трговинско право

8

Наследно право

8

Основи права ЕУ

5

Криминологија

7

Изборни предмет*

6

Изборни предмет*

6

Изборни предмет*

6

Стручна пракса

2

0

33

Вештина

Укупно
* Студент бира један предмет
са следеће листе:
1. Филозофија права
2. Право животиња
3. Уговорно потрошачко
право
4. Алтернативно
збрињавање деце
5. Међународно
хуманитарно право
6. Виктимологија
7. Правне студије рода
8. Међународно кривично
право
9. Пореско право

10. Пословне и банкарске
финансије
11. Берзанско право и
пословање
12. Право страних
инвестиција
13. Јавно-приватна
партнерства
14. Банкарско право
и право хартија од
вредности
15. Изборно право
16. Медијско право
17. Енглески језик струке 1

(сертификат)

Укупно
*Студент бира два предмета 12.
са следеће листе
13.
1. Савремене демократије 14.
2. Права личности
3. Право накнаде
неимовинске штете
15.
4. Право и пракса
16.
медијације
17.
5. Арбитражно право
6. Међународно породично18.
право
7. Пенологија
19.
8. Криминалистика
20.
9. Прекршајно право
10. Буџетско право
21.
11. Економска анализа права

33
Право потрошача
Право спољне трговине
Интелектуално
стваралаштво у
информатичком друштву
Дисциплинско право
Уставно судство
Право локалне
самоуправе
Право Међународне
организације рада
Енглески језик струке 2
Наука о управљању са
правном информатиком
Клиничко правничко
образовање

ДО ДИПЛОМЕ ЗА 4 ГОДИНЕ! НЕКАДА САН, ДАНАС РЕАЛНОСТ!

НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Наставни план и програм основних студија
остварује се предавањима, вежбама,
консултацијама, стручним екскурзијама,
теренском наставом и обавезном стручном
праксом, која се обавља у одговарајућим
институцијама (судови, тужилаштва, државни органи управе, локална самоуправа,
привредни субјекти, итд.), или код адвоката
и јавних бележника.
Коришћењем савремених метода и техника наставе у модерно опремљеним
учионицама, кроз интерактивност и тимски
рад, скраћује се време за припрему испита
и олакшава полагање испита. Студирање
на Правном факултету је конципирано
тако да студенти током школске године
кроз различите предиспитне активности
(тестови, колоквијуми, семинарски радови)
могу савладати значајан део испитне
материје, чиме стичу право да на завршном
усменом испиту буду ослобођени тог дела
материје.
У
склопу
наставних
активности анализирају
се случајеви из судске
праксе,
организују
радионице,
симулације

суђења. Поред тога, организују се посете
Народној скупштини РС, судовима и
казнено поправним заводима и васпит-но
поправним домовима, берзама, Специјалном суду за организовани криминал.
На Правној клиници, у сарадњи са адвокатима и професорима, студенти пружају бесплатну правну помоћ клијентима, стичући
драгоцена практична знања и искуства.
Наши изванредни такмичари су понос
Правног факултета! Екипе студената, уз
помоћ својих академских тренера, остварује сјајне резултате на регионалним и
међународним такмичењима у симулацијама суђења (Оксфорд, Стразбур, Беч) из
области људских права, медијског права,
међународног хуманитарног права, међународног арбитражног права, права
дискриминације.
Своје реторичке способности студенти
исказују на такмичењу у беседништву, које
Факултет
организује
сваке године.

СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ
Студенти Правног факултета организују
се, ради заштите својих права и интереса,
у више студентских организација и
удружења, којима Факултет обезбеђује
просторије и друге услове за рад.
Студенти, преко Студентског парламента
и студента-продекана имају активну
улогу у креирању студијских програма
и утичу на процес сталног унапређења
квалитета студија. Чланови Студентског
парламента бирају се на студентским
изборима, који се одржавају сваке године
у априлу месецу. Право да бирају и буду
бирани имају сви студенти Факултета,
уписани на студије у школској години у
којој се врши избор.
Студентске организације, осим што
штите интересе студената, предузимају
и друге активности: остварују сарадњу

са студентским организацијама других
факултета и универзитета, организују
хуманитарне
акције,
студентске
екскурзије, одлазак на правнијаду и сл.
Правнијада је омиљени облик дружења
студената правних факултета из земље
и иностранства, која се одржава сваке
године на атрактивним локацијама код
нас или у суседним државама.
Студентски парламент Правног факултета
издаје студентско гласило „Правник“,
које прати сва актуелна дешавања на
Факултету.
Студенти креирају разноврсне студентске
пројекте, који се реализују уз подршку
професора и асистената.
Омиљено место за дружење и окупљање
студената је Клуб студената, који се
налази у приземљу факултетске зграде.

ПОСЕТИТЕ НАС У НИШУ...

У периоду фебруар-мај Правни факултет ће током викенда организовати
ДАНЕ ОТВОРЕНИХ ВРАТА.
Искористите прилику да се током дана отворених врата у опуштеној
атмосфери дружите са будућим професорима, асистентима
и старијим студентима од којих можете добити драгоцене
информације, да се пре пријемног испита упознате са
зградом Факултета, учионицама у којима ћете стицати
знања и полагати испите, амфитеатром, Правном клиником,
судницом, рачунарским учионицама, библиотеком,
читаоницом, књижаром, деканатом, кабинетима
професора...

... ИЛИ НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА

Модеран, свакодневно ажуриран сајт, са свим неопходним
информацијама, са могућношћу електронске пријаве испита и посебним
СТУДЕНТСКИМ ПОРТАЛОМ, креиран је да задовољи потребе
студента за тачним и благовременим информацијама.
Обавестите се на сајту нашег факултета о терминима
одржавања припремне наставе, пријемног испита, Дана
отворених врата, документацији за упис итд.
Ако нисте у могућности да нас посетите, крените у виртуелну
шетњу Факултетом преко нашег сајта, и упознајте се са
факултетским садржајима.

НАПРАВИТЕ ПРАВ(Н)И ИЗБОР,
БУДИТЕ НА ПРАВ(Н)ОМ ПУТУ!

КОНТАКТ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11

Број жиро-рачуна Факултета:
840-1734666-83

Тел: 018/500-201
Fax: 018/ 4523-747

Служба за студентска питања:
018/258-301, 258-302
www.prafak.ni.ac.rs | pravni@prafak.ni.ac.rs

