
Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије издала је 4. септембра 

2009. године акредитацију за студијски програм Правног факултета Универзитета у 

Београду на енглеском језику MASTER IN EUROPEAN INTEGRATION (МАСТЕР 

ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА) – 60 ЕСПБ (Решење бр: 612-00-01438-2007-04).  

 

Сенат Универзитета у Београду је на својој седници од 18. јуна 2014. године донео 

Одлуку (06-01 Број: 61201-2827-3-14) да усвоји предлог Наставно-научног већа 

Универзитета у Београду о изменама и допунама студијског програма Master in 

European Integration, за потребе ре-акредитације. 

 

Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Београду је на седници од 

25. фебруара 2019. године донело одлуку да се покрене поступак нове акредитације 

мастер академских студија - Master in European Integration (60 ЕСПБ). 

 

ПРАВИЛНИК МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – MASTER IN EUROPEAN 

INTEGRATION (МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА) НА ПРАВНОМ 

ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – МЕИ (60 ЕСПБ) 

 

Припрема Програма 

 

Члан 1. 

 

Овај студијски програм је припремљен у оквиру „Темпус заједничког европског 

пројекта“ (TEMPUS JEP) – „Постдипломске студије за европске интеграције“ на 

правним факултетима универзитета у Београду, Нишу и Новом Саду (TEMPUS JEP 

POGESTEI – Post-Graduate Studies for European Integration at the Faculties of Law at the 

Universities of Belgrade, Niš and Novi Sad), а  акредитован је за извођење на Правном 

факултету Универзитета у Београду, под насловом: Мастер европских интеграција. 

 

 

У Конзорцијуму факултета из Европске уније биле су следеће академске институције: 

 

Правни факултет – Универзитет у Марибору (Словенија), као носилац пројекта и 

координатор 

Правни факултет - Европски универзитет Виадрина, Франкфурт (Немачка)  

Правни факултет - Универзитет Инсубриа, Комо (Италија) 

Правни факултет - Универзитет у Салцбургу (Аустрија)  

Факултет политичких наука - Универзитет у Трсту (Италија) 

Институт за етничке, регионалне и социолошке студије – ИЦЕРС (Словенија)  

Институт за етничке и регионалне студије - ИСКОМЕТ (Словенија) 

 

Назив и циљеви студијског програма 

 

Члан 2. 

 

Назив студијског програма на енглеском као званичном језику је Master Academic 

Studies – Master in European Integration, а на српском Мастeр академске студије – 

Мастер европских интеграција, и у целини се изводи на енглеском језику.  

 

 



Циљеви студијског програма су да пружи адекватна знања и способности за вршење 

послова који се односе на право Европске уније и на процесе европских интеграција, а 

који могу да се обављају у правосуђу и свим правничким професијама, државној 

управи, привреди, информативној, образовној и истраживачкој научној делатности или 

у цивилном сектору, као и у институцијама Европске уније и у међународним 

организацијама. Реч је о правним али и неправним пословима за чије обављање је 

потребно познавање права, економије и политика Европске уније. 

 

Врста студија и исход процеса учења 

 

Члан 3. 

 

Ово су студије другог степена: мастер академске студије – мастер. 

 

Исход ових студија чине продубљена знања о праву, економији и политикама Европске 

уније, о разлозима и процесима европских интеграција у Европску унију, и о односима 

Европске уније са другим међународним организацијама и државама; чине га и 

способности потребнe за тумачење, примену и даље истраживање права Европске уније 

и за разумевање процеса интеграције у Европску унију. Исход ових студија укључује 

познавање практичних вештина које се односе на енглеску терминологију, способности 

научно-истраживачког рада и академске комуникације, као и коришћења интернета у 

научне и стручне сврхе. 

 

Академски назив 

 

Члан 4. 

 

Кандидати који успешно заврше студијски програм Мастер европских интеграција 

(Master in European Integration), стичу на енглеском као знаничном језику Master 

degree – Master of Laws in European Integration, а на српском академски назив Мастер 

права европских интеграција. 

 

У Додатку Дипломе/ Diploma Supplement (Додатку Уверења/ Certificate Supplement), 

наведено је које су све академске обавезе обавили, предвиђене студијским програмом. 

 

Услови за упис на студијски програм 

 

Члан 5. 

На студијски програм Мастер европских интеграција (Master in European 

Integration) могу да се упишу, уз поштовање услова и процедура прописаних за упис 

на мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, студенти који су 

стекли диплому основних академских студија из области права или друштвено-

хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 

 

Студенти који су стекли диплому основних студија на иностраним универзитетима 

(страни држављани, као и домаћи), као услов за упис на мастер програм имају обавезу 

да спроведу процедуру признавања дипломе, у складу са Правилником о признавању 

страних високошколских исправа ради наставка образовања. Процедура 

признавања дипломе мора бити завршена пре уписа у наредну академску годину. 

 



Предуслов за упис на мастер студије Master in European Integration (MEI) јесте доказ о 

познавању енглеског језика или полагање пријемног испита из енглеског језика. 

      

Дужина трајања и бодовна вредност студијског програма 

 

Члан 6. 

 

Студијски програм је једногодишњи, изводи се у два семестра, састоји се од 600 часова 

активне наставе (предавања, вежбе, колективне консултације, индивидуалне 

консултације, менторски рад), и вреднује се са 60 ЕСПБ бодова. 

 

Садржај студијског програма 

 

Члан 7. 

 

Студијски програм Master in European Integration чине четири обавезна предмета и 

избор три опциона предмета са листе изборних предмета. 

 

Студијски програм има три обавезна предмета (везана за Увод у студије Европске 

уније): а) Увод у економски систем ЕУ, б) Увод у правни систем ЕУ, ц) Увод у 

политички систем ЕУ.  

 

Предмет Практичне вештине је такође обавезан и у оквиру њега се изучава 

методологија истраживачког рада и писања, енглеска правна терминологија и вештина 

коришћења интернета.   

 

У првом семестру сви студенти студијског програма Master in European Integration 

похађају поменута четири обавезна предмета. 

 

У другом семестру студент бира са листе од шеснаест понуђених предмета три 

предмета.  

 

Сваки студент има обавезу да изради и одбрани мастер рад на крају студијског 

програма. 

 

Обавезни предмети на студијском програму Мастер европских интеграција 

(Master in European Integration): 

 

1. Практичне вештине (Методологија истраживачког рада и писања, eнглеска правна 

терминологија, вештина коришћења интернета) 

2. Увод у правни систем Европске уније 

3. Увод у политички систем Европске уније 

4. Увод у економски систем Европске уније 

 

Листа опционих предмета, с које студенти бирају по три предмета:  

 

1. Судски систем Европске уније 

2. Међународно приватно право Европске уније 

3. Компанијско право Европске уније 

4. Пореско право Европске уније 



5. Право и политика конкуренције Европске уније 

6. Европско право људских права  

7. Радно и социјално право у Европској унији – аспект људских права 

8. Еколошко право и политика Европске уније  

9. Трговинска политика и право Европске уније 

10. Право финансијских инструмената Европске уније 

11. Међународни односи Европске уније 

12. Геополитичке перспективе и последице проширења Европске уније 

13. Заједничка пољопривредна политика ЕУ 

14. Имиграциона политика и политика азила у Европској унији   

15.  Придруживање Србије Европској унији  

16.  Европско приватно право 

 

Основни подаци о распореду наставе, оптерећењу и бодовној вредности предмета 

 

Члан 8. 

Трајање: Студијски програм траје два семестра (тридесет недеља). 

 

Програм: Студијски програм чине три обавезна предмета - Увод у економски систем 

ЕУ, Увод у правни систем ЕУ, Увод у политички систем ЕУ, обавезни предмет 

Практичне вештине, и три предмета која сваки студент бира са листе изборних 

предмета.  

 

Студент похађа укупно шест стручних предмета, плус Практичне вештине. 

 

Обавезна је и израда и одбрана мастер рада. 

 

Практичне вештине: Предмет Практичне вештине обухвата наставу из правне 

терминологије, компјутерских вештина и методологије научног истраживања и 

академског писања (30 часова).  

 

Трајање наставе на предметима: Сваки уводни обавезни предемети се састоји од 45 

часова активне наставе (30 часова предавања и 15 часова вежби), а Практичне вештине 

30 часова (15 предавања и 15 вежби). Настава из четири обавезна предмета се одржава 

у првом семестру.  

 

Сваки од предмета с листе садржи 45 часова (30 предавања и 15 вежби). Настава из 

изборних предмета се одржава у другом семестру, у оквирима “блокова” наставе у 

трајању од четири до пет недеља за три до четири курса истовремено. 

 

Уколико нема 5 пријављених студената или их се пријави више од 15 за поједине 

предмете, Управа Мастер студија задржава право да изврши неопходне измене у 

коначној понуди и распореду предмета за дату академску годину. 

 

Часови вежби укључују проблемске дискусије, анализе случајева, презентацију 

семинарских радова, дебате, итд.  

 

Мастер рад: Завршни рад треба да се заснива на истраживању и да буде писан уз 

поштовање методолошких захтева научног рада (коришћење стручне литературе, 

напомене, цитирање, упућивање, итд). Мастер рад се вреднује 18 ЕСПБ 



(научноистраживачки рад и припрема завршног рада – 10 ЕСПБ и одбрана завршног 

рада – 8 ЕСПБ). 

 

Бодовна вредност: 

Сваки обавезни предмет од три која се односе на Увод у студије Eвропске уније – Увод 

у правни систем ЕУ, Увод у политички систем ЕУ, Увод у економски систем ЕУ вреди 5 

ЕСПБ – укупно 15 ЕСПБ.  

Сваки од 3 предмета које студент бира са листе изборних предмета - 8 ЕСПБ, три 

изборна предмета - укупно 24 ЕСПБ 

Практичне вештине - 3 ЕСПБ 

Научноистраживачки рад и припрема завршног рада – 10 ЕСПБ  

Одбрана завршног рада – 8 ЕСПБ  

Кредити (ЕСПБ): укупно 60 ЕСПБ 

 

Садржај, наставне методе и ЕСПБ вредности за сваки предмет дате су у табелама, које 

представљају интегрални део овог документа. 

 

Студентске обавезе 

 

Члан 9. 

 

Студент је обавезан да похађа у првом семестру три обавезна предмета и предмет 

Практичне вештине, и да похађа у другом семестру наставу из три изборна предмета.  

 

Студент је обавезан да прво положи испите из обавезних предмета - Практичне 

вештине, Увод у правни систем ЕУ, Увод у политички систем ЕУ, Увод у економски 

систем ЕУ, а тек потом следе испити из одабрана три предмета.  

 

Студент предаје завршни рад и брани га пред комисијом. 

 

Студенти имају право да заостале обавезе из академске године својих мастер студија 

заврше током следеће школске године. 

 

 

Завршни рад 

 

Члан 10. 

 

Студент је дужан да уради и одбрани завршни рад у обиму од 90.000 до 110.000 

карактера (45 до 55 страна), који му доноси  18 ЕСПБ. 

 

Поступак пријаве, израде и одбране завршног мастер рада уређен је одговарајућим 

правилником Факултета. 

 

Језик извођења наставе и испита 

 

Члан 11. 

 

Настава и испити на студијском програму Мастер европских интеграција изводе се на 

енглеском језику.  



 

Целокупна администрација, издавање уверења и саобраћање са Управом студија 

спроводи се на енглеском језику. 

 

Вредновање студентског рада 

 

Члан 12. 

 

Успех студената се изражава бројчано, а по потреби се може изразити у Додатку 

Дипломе/ Додатку Уверења и великим словима латинице, на начин да оцени 10 

одговара А+, оцени 9 - А, оцени 8 - B, оцени 7 - C, оцени 6 - D, а оцени 5 - F. 

 

Завршна оцена на испиту из Практичних вештина је “положио” (passed), односно “није 

положио” (failed). 

 

Завршни рад се оцењује оценом од 5 до 10, а изражава се и одговарајућим словним 

знацима. 

 

Вредновање наставничког рада 

 

Члан 13. 

 

Рад наставника на предавањима и вежбама студенти оцењују на евалуационим 

листовима за сваки предмет након његовог завршетка. 

 

 

Могућност похађања предмета на другим факултетима 

 

Члан 14. 

 

Студент може да похађа обавезни или изборни предмет или више изборних предмета 

на другом правном факултету или другој одговарајућој институцији у земљи и 

иностранству, ако су садржаји предмета комплементарни са студијским програмом 

Master in European Integration, и ако је склопљен меморандум о сарадњи између 

референтних академских институција. 

 

Испит положен на другим референтним академским институцијама признаће му се као 

испит положен на овом студијском програму Универзитета у Београду Правног 

факултета. 

 

Исто важи и за студенте других правних факултета или одговарајућих институција у 

земљи и иностранству у односу на Master in European Integration, у случају склопљених 

меморандума о сарадњи. 

      

 

 

 

 

 

 



Завршна одредба 

 

Члан 15. 

 

Оваj Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета, а примењује се на генерацију студената уписану у школској 2019/2020. 

години. 

 

04-број: __________          

 

__________________                          ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

Б е о г р а д                                                        Професор др Зоран Мирковић  

 


