
7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Основне академске студије првог нивоа
Увод у право

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
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ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да разумеју теоријско и практично значење права за стабилност
укупних друштвених односа преко основних правних института. Схватање обележја државе која
су заједничка за све државе света.

Обухвата: обраду елемента правне норме, разрда елемената правног система Србије и
упознавање разним политичким системима.

Упознавање студената са основним појмовима из права као и са значајем права за стабилност
укупних друштвених односа. Развијање практичних вештина у разумевању односа законодавне,
судске и извршне власти.

Садржај предмета
Појам права; друштвено-правне норме; правни плурализам; појам и карактеристике правних
аката; извори права; појам правног односа и правних аката; тумачење права;  појам правног
система; кодификација права; анализа појма државе и њене организације; класификација
државних облилка; облици владавине; облици политичког поретка; облици државног уређења;
облици државне власти.


