ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ДЕКАНА, ПРОДЕКАНА И ШЕФОВА КАТЕДАРА ПРАВНИХ
ФАКУЛТЕТА СРБИЈЕ
са састанка у Новом Саду 30. и 31. маја 2003.
У циљу општег унапредења правног образовања у Републици Србији сагласили смо се
да се реформа заснива на следећим принципима:

1. Основне студије за стицање звања дипломирани правник не могу бити краће од
четири године
2. Треба увести трогодишње основне студије за стицање звања правник чиме ће се
олакшати окончање школовања већем броју студената на правним факултетима
3. Право полагања правосудног испита треба признати само дипломираним правницима
4. На студијама права изучаваће се обавезни и изборни предмети.
5. Обавезни предмети ће чинити 70% наставне материје а изборни 30%.
6. Обавезни предмети ће бити исти на свим правним факултетима и изучаваће се на
истим годинама студија.
7. Уводи се јединствен кредитни систем (ЕЦТС) за све правне факултета у Србији.
8. Посебним протоколима о сарадњи утврдиће се услови за мобилност
професора, асистената и студената, чиме ће се створити отворени образовни простор
Србије у области правног образовања
9. Увешће се додатак дипломи (диплома супплемент) по европским стандардима.
10. Правни факултети ће у сарадњи са другим домаћим и страним високошколским
установама организовати заједничке основне и последипломске студије и издавати
заједничке дипломе.
11. Правни факултети ће сарадњом са другим факултетима доприносити функционалној
интеграцији својих универзитета.
12. Јачање универзитета треба вршити кроз функционалну а не кроз институционалну
интеграцију.
13. У постојећим условима правни факултети морају задржати статус правног лица и
своју аутономију у односу на државу и универзитет.
14. Поједине функције треба пренети са факултета на универзитет.
15. Правни факултети Србије ће реализовати заједничке научноистраживачке и
развојне пројекте.
16. Научни рад на правним факултетима ће у већој мери бити у функцији образовања.
17. Настава ће бити модернизована увођењем нових наставних средстава и метода рада.
18. Тежиште ће се померати ка раду са мањим групама студената и практичном раду.
19. Да би се обезбедило перманентно обнављање наставног кадра неопходно је
задржати звање асистента на факултету.
20. Правни факултети це координирано предлагати уписну политику.
21. Студенти и њихове организације биће укључени у реформу правног образовања.
22. Посебне радне групе разрадиће методе оцењивања рада професора, асистената,
стручних служби и факултета као целине.
23. Ради ефикасније заштите интереса студената, професора, асистената
и службеника формираће се Академска заједница правних факултета Србије, као облик
институционалног повезивања установа које се баве правним образовањем.
Формираће се радна група за координацију реформе правног образовања.

