
9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Кандидати ће достићи такав ниво знања и вештине који им омогућава да
самостално критички разматра широк круг питања из области европског права и европских
интеграција и самостално предузима оригинално истраживање користећи адекватну 
литературу и методологију.

Израда семинарских радова, анализа случајева, истраживачки пројекти.

Оспособљавањ студената за продубљено изучавање материје европских интеграција и права
Европске уније. Указати на развој ове дисциплине и потребу изучавања основних 
правилности из области уједињења европских држава кроз постепено укључивање у европске 
организације. Уводни део резервисан је за упознавање са историјском и идејном основном 
европских интеграција, цивилизацијским јединством држава у Европи у различитим етапама 
(пре и после Другог светског рата), као и указивање на основне теоријске концепте у процесу 
интегрисања. Студентима се указује на модерне трендове у овој области, утицај који врше 
међународне невладине организације, али и велики утицај универзалних и регионалних 

Садржај предмета

Од европске идеје до Римског уговора, Раздобље консилодације и кризе, Проширење и 
стагнација, Нови полет, Теорије о европској интеграцји, Хронологија интеграцја, 
Установљење и правни статус ЕУ, Правна припрда ЕУ, Институције ЕУ, Право ЕУ,  
Извршење права ЕУ, Перспективе права ЕУ. 
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ПРАВО 

Испуњење предистпитних обавеза

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Мастер академске студије другог нивоа
Право европских интеграција

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