Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Право Европске уније
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Циљ
предмета

Oбавезни

Циљ предмета је ближе упознавање студената са нормама и доктрином права ЕУ и њихово приближавање
општим начелима судске контроле у ЕУ, као и развијање способности да самостално разумеју и критички
анализирају начела ЕУ и легислативу и да та знања примене у конкретним ситуацијама.

Оспособљеност студената да: разуме и учврсти схвaтање институционалног оквира ЕУ; разуме и
тумачи главне особине правног поретка ЕУ и однос са правом држава
чланица; критички процењује процес одлучивања и систем правосудне контроле у ЕУ; да прати
будуће правце развоја права ЕУ; буде ангажован у раду националних и међународних судова и
Исход
осталих тела која примењују право ЕУ.
предмета
Садржај предмета
Појам права Европске уније; структура и циљеви ЕУ. историјски развој ЕУ; Појам и класификациа
извора права европсхих заједница; општа начела права европских заједница; приниципи права
европских заједница; Устројство, састав, организација и начин рада Суда правде; појам, врсте и
надлежност суда правд у европским заједницама; саветодавна надлежност суда правде,
поступак доношења одлука о претхоном питању, поступак давања саветодавних мишљења;
жалбе у поступку пред Судом правде; приговор незаконитости; поступци по другим правним
Теоријска
лековима; извршње пресуда суда правде.
настава
Обухвата: вежбе, дискусије, дебате, студије случаја, симулације рада органа EУ,
Практична решавање хипотетичких случајева, групне и индивидуалне консултације.
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
2
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
Методе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
извођења
наставе
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

