
6 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 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Испуњење предисптиних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систем безбедности ЕУ је динамична категорија, подложна честим променама што  захтева континуирано праћење овог
система и тумачење одговарајућих извора права. Ово тим пре што се налазимо у процесу придруживања Европској унији,
те се од нас, као земље кандидата, захтева усвајање одређених стандарда у области безбедности и развој капацитета
који ће то да подрже, што подразумева стално усвајење и новелирање знања дипломираних правника.

Студија случаја, израда и одбрана есеја/семинарских радова, дебата о појединим теоријским питањима.

Циљ предмета је да студенти мастер студија стекну комплетну слику о систему безбедности ЕУ, од безбедносне и
одбрамбене политике ЕУ, органа и тела која доприносе остварењу и одржавању система безбедности,  до остваривања
појединих људских права у контексту поступања припадника служби безбедности ЕУ. Сва ова питања анализирају се
првенствено са становишта корпуса правних норми које уређују ове појединачне области, будући да су она неизбежно
полазиште успостављања и функционидања сваког система безбедности.

Садржај предмета
Теоријском наставом обухваћене се следеће теме: појам  безбености, безбедност као систем и  стандарди обављања
послова безбедности, развој европске интеграције и наднационалност ЕУ, органи Европске уније, правни систем Европске
уније, формирање стандарда у безбедности ЕУ, однос ЕУ и НАТО, стандарди људских права и систем безбедности ЕУ,
остваривање појединих права  и слобода утврђених Конвенцијом о заштити људских права и основних слобода и
стандарди поступања безбедносних служби, европска безбедносна и обрамбена политика и њен правни оквир, унутрашња
безбедност ЕУ, сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова, институционализација сарадње, Шенгенски
споразуми, безбедност спољних граница ЕУ, систем интегрисаног управљања границом, право азила и управљање
миграцијама, визни режим, реадмисија, систем анализе ризика на граници, органи и тела ЕУ задужени за област сарадње
(EUROPOL,FRONTEX, EUROJUST, специјализоване    агенције, Европски програм за заштиту критичне инфраструктуре
(EPCIP), клубови), као и остали стандарди поступања у оквиру система безбедности ЕУ, посебно они дефинисани правним
инструментима Уједињених нација и ОЕБС-а.

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода
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ПРАВО

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Мастер академске студије другог нивоа
Систем безбедности Европске уније

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


