Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Општа историја државе и права
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Циљ
предмета

Обавезни

Упознавање студената са основним практичним сазнањима из области опште историје државе и
права, стицање знања о настанку права са настанком државе као такве, стицање знања о
развитку појединих правних система и правних института, односно стицање знања о водећим и
карактеристичним државама и њиховим правима у различитим историјским периодима.

Сазнање и формирање свести студента о изворној природи карактеристичних и најважнијих
правних института (од својине до парламента и парламентане владе), оспособљеност студената
да овладају програмом предмета, како би успешно схватили: генезу, структуру опште историје,
државе и права, способност оријентисања међу чињеницама развитка светског права (посебно
Исход
европског права, односно европских правних система), што је темељ за разумевање установа
предмета
позитивног права.
Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2

Појава и дефиниције одређених институција, по себи у оквиру правног система одређеног
периода, тачке заокрета и карактеристике одређених периода и карактеристичне правне
установе у оквиру периоду и одређене државе, однос права и религије, општи кривично правни
институти и кривична дела, брак у појединим правним системима, модели уговора о купопродаји,
модели наслеђивања, уставни модели, велике кодификације.

Обухвата: утврђивање и проверу теоријског знања, анализu појединих правних института;
анализu појединих случајева.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
2
Методе
извођења
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
наставе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

50

