Мастер академске студије Право – МАС Право
На Пословном и правном факултету организују се Мастер академске студије из области
правних наука. Студије се изводе у трајању од годину дана (два семестра) и њима се остварује 60
ЕСПБ.
Студијски програм МАС Пословно право садржи све елементе утврђене Законом. Овај
студијски програм траје једну годину и реализује се кроз 2 семестра на којима студенти стичу 60
ЕСПБ. Овај студијски програм је логичан наставак студија на основним академским студијама где
студенти Факултета изучавају право.
Циљ овог студијског програма јесте да студентима омогући стицање потребног теоријског и
практично примењивог знања и вештина у области пословног права како би се након завршетка
студија укључили у непосредне пословне токове.
Исход процеса учења јесу компетентни мастер правници, оспособљени за рад у динамичном
пословном окружењу. Правни стручњаци у таквом окружењу налазе се пред изазовом пословно
правних трендова и неопходности примене нових знања у вођењу и деловању јединица за које су
одговорни. Након завршетка мастер академских студија студент стиче звање: Мастер правник
(маст.прав.).
Студијски програм МАС Пословно право настао је као израз потребе образовања
истраживачки оријентисаних и научно усмерених људских потенцијала за рад у правној области.
Сврха овог студијског програма састоји се у образовању савремених кадрова у области права,
спремних да се суоче са многобројним променама у пословно правном окружењу, који ће успешно
решавати правне проблеме и спорне ситуације у професионалном раду.
Сврха студијског програма јесте да студентима обезбеди друштвено оправдане и корисне
компетенције као и да студенти буду оспособљени за наставак студија (докторске студије) у земљи и
иностранству.
Студијски програм је конципиран да задовољи високе стандарде квалитета образовног
система у Републици Србији, а такође и да буде у складу са захтевима савремених знања из
области пословног права у европским и светским размерама.
Реализацијом студијског програма формираће се образовани мастер правници који поседују
знања упоредива са знањима у европским и светским оквирима и који ће допринети повећању
конкурентности на тржишту знања у Републици Србији и у окружењу.
Студијски програм мастер академских студија Право има јасно дефинисанe циљеве, који се
односе на:
− да обезбеди високо академско образовање у области пословног права, чији је коначни исход
образовање мастер правника компетентних за обављање сложених послова у правним
институцијама, домаћим и међународним корпорацијама као и у државним органима и
институцијама, као и да буду оспособљени да користе савремене концепте, технике и методе за
решавање проблема са којима ће се сусретати у пракси.
− продубљивање претходно стечених теоријских и практичних знања са основних студија, али и
надоградња у савременим трендовима у развоју пословно правне теорије.

− Усвајањем знања из теоријско-методолошких и научно-стручних дисциплина, студенти ће бити
оспособљени за самостално конципирање и спровођење истраживања у области пословног
права, за делотворно решавање стручних проблема, као и критичког и креативног мишљења.
− стицање компентенција које ће омогућити студентима да својим радом адекватно примене
пословно право и унапреде његову примену у пракси.
− перманентно стицање нових сазнања у пословно правној области и њихов трансфер у
образовни процес, како би свршени студенти могли да се суоче са новим изазовима у свом
радном амбијенту.
− образовање истраживача oспособљених за тимски рад, за саопштавање и преношење
сопствених знања и резултата на сараднике и њихово објављивање у научној, стручној и широј
јавности.
− да студенти у току студирања усвоје принципе професионалне етике, да буду оспособљени за
решавање конкретних проблема.
Студијски програм МАС Пословно право омогућава студентима продубљивање стечених и
стицање нових знања и вештина које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне
делатности у области пословног права. Структура МАС Пословно право усаглашена је са
савременим тенденцијама развоја у овој области и потребама тржишта рада за кадровима овог
профила у нашој земљи.
Услови за упис на МАС ПОСЛОВНО ПРАВО дати су у Статуту Факултета. Овај студијски програм
је намењен студентима који имају завршене основне академске студије, односно 240 ЕСПБ. Врста
знања и способности које се проверавају при упису студената као и остали услови уписа објављују
се у конкурсу.
Структуру студијског програма чине обавезни и изборни предмети при чему су изборни предмети
заступљени са 30% у односу на укупан број ЕСПБ бодова. Изборна група предмета сврстана је у две
групе предмета тако да је студенту омогућено да у зависности од интересовања од четири предмета
изабере два.
Студент у другом семестру брани мастер рад. Мастер рад као део структуре програма има за
циљ повезивање стечених знања из области пословног права. Структуиран је по фазама које
приказују реализацију и резултате истраживања у оквиру изабране области. У току трајања
предавања кандидат може да дефинише тему за мастер рад. Пројектни задаци из првог и другог
семестра могу да буду интегрисани у мастер рад.
Настава на овом студијском програму се реализује путем предавања и вежби. Настава је
интерактивног карактера и реализује се кроз примену савремених метода, кејс студија, израду и
презентацију семинарских радова, дискусију кроз акценат на изражавање и критичко мишљење,
тимски рад и др.
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