На основу члана 87. став 10. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 41. става 2. тачке 1. и члана
111. става 7. Статута Правног факултета у Новом Саду, Савет Правног факултета у Новом Саду, на
седници одржаној 27.фебруара 2012. године доноси:

ПРАВИЛА
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ

Члан 1
На академским мастер студијама студенти стичу продубљена стручна знања у изабраним
наставно-научним и стручним областима, која омогућавају квалитетнију примену правничких
знања у пракси и даље стручно/научно усавршавање.
Академске мастер студије претходе докторским студијама на којима се студенти мастер
студија оспособљавају за самостално решавање научних проблема.

Члан 2
Студијски програм траје једну школску годину и изводи се у два семестра. Фонд наставе
чини 600 часова (предавања, вежбе, студијски истраживачки рад и др.) и вреднује се са 60 ЕСПБ
бодова.
На сваком од предмета остварује се 75 часова активне наставе, од чега 45 часова предавања
и 30 часова вежби. Студијски истраживачки рад везан за израду завршног рада остварује се у
фонду од 300 часова.
Студент стиче ЕСПБ бодове на следећи начин: положеним испитом (укупно 4) по 10 ЕСПБ
бодова, а израдом и одбраном завршног рада 20 ЕСПБ бодова, што чини укупно 60 ЕСПБ бодова.

Члан 3

Студенти бирају изборне предмете са листе изборних предмета приликом уписа студијског
програма.
Катедра може предложити Наставно-научном већу да се у одређеној школској години не
држи настава из неког од изборних предмета.
У случају када се за предмет пријави мање од 5 кандидата катедра може предложити
студентима да изаберу неки од предмета у оквиру катедре из којих ће се изводити настава. Ако то
не прихвате, настава ће се реализовати у форми консултација према утврђеном распореду.

Члан 4
Предавања се реализују у облику продубљеног курса на коме се обрађује једна или више
тема из утврђеног програма предмета.
Предавања почињу првог понедељка у месецу новембру, а завршавају се у јануару.
Одржавају се, по правилу, два пута недељно према распореду који утврђује декан или продекан
за наставу. Распоред предавања ставља се на огласну таблу и сајт факултета.
На предавањима наставник излаже материју, указује на научне и стручне проблеме и
одговара на постављена питања студената.
Студенти на часовима предавања, вежби или консултација могу бити позвани да излажу
материју коју су припремили по налогу наставника и сл.
Списак литературе коју студент треба да прочита да би успешно пратио предавања
објављује се на сајту Факултета на почетку школске године, а по претходно добијеној сагласности
Наставно-научног већа.

Члан 5
Наставник оцењује учешће студената у наставним активностима предвиђеним програмом
предмета у складу с мерилима утврђеним у том програму.
Остварене поене наставник уписује у индекс и то оверава потписом.

Члан 6
Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на
предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним
роковима, почев од јануарског испитног рока.

Члан 7
Максимални број поена које студент остварује на предмету је 100. На испиту се може
остварити највише 70 поена.
Студент је положио испит ако је на испиту и по основу предиспитних активности остварио
најмање 55 поена. Оцене се исказују према следећој скали: од 95 до 100 поена, одличан –
изузетан, 10; од 85 до 94, одличан, 9; од 75 до 84, врло добар, 8; од 65 до 74, добар, 7; од 55 до 64,
довољан, 6; до 54 поена, није положио, 5.
Члан 8
Студент који је остварио 40 ЕСПБ бодова по основу положених испита може приступити
изради завршног рада по поступку који је прописан Правилником о постуку израде и одбране
завршног рада на мастер академским студијама.

Члан 9
Ова правилa ступаjу на снагу даном усвајања, а примењиваће се на мастер
академским студијама које се уписују почев од шкoлске 2012/2013. године.
Ступањем на снагу ових Правила престају да важе Правила дипломских
академских (master) студија општег смера на Правном факултету у Новом Саду донет 9.
јуна 2008. године и Правила дипломских академских (master) студија смера унутрашњих
послова на Правном факултету у Новом Саду донет 9. јуна 2008. године.
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