
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права – општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије  

II  семестар 
Назив предмета  Биоетика 
Наставник (за предавања)  Проф. др Марко Трајковић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Доц. др Сузана Медар 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ   7 Статус предмета 

  
Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са основним поставкама биоетике, те неопходношћу 
присутва биоетике у праву и  њихове заједничке примене. Осветљавање 
основног етоса биоетике кроз историју разваја биоетике, даље, наглашавање 
примене биоетикчких сазнања на проблеме данашњице као и уплив и утицај 
биоетике на национални правни систем кроз низ конкретних биоетичких 
проблема. 

 
Исход 
предмета 

Овладавање основним поставкама биоетике њеним начелима: живот, 
људска особа и њено тело, биоетика као живот и као наука, методи 
истраживања биоетике, биоетика и медицина (потреба за хуманијом 
медицином), биоетика као облик примењене етике, нерешени и нерешиви 
проблеми биоетике, биоетика и право – однос „пуне“ зависности, биоетика и 
правничко образовање, односом биомедицине и биоетике, биоетика и 
религија – однос „пуне“ зависности, конкретни проблеми биоетике – изазови 
и критике: генетика, абортус, еутаназија и достојанство смрти, 
експериментисање на човеку (клиничко експериментисање лековима, 
експерименти на фетусима и људским ембријима). 

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Обухвата следеће: дефиницију биоетике, настанак и развој биоетике, 
биоетичка брига за људски живот, епистемолошко утемељење биоетичког 
суда, аспекти биоетике, однос биоетике и религије, однос биоетике и права, 
нужност биоетичког образовања правника, правна норма и вредност 
људског живота. 
Обухвата теоријско разматрање основних питања везаних за развој 
биоетичке мисли, као и сагледавање основних проблема биоетике. 

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

Обухвата следеће: разрешење дилеме да ли постоји јединство биоетике и 
права, потпуна одвојеност или интегралистичко јединство супротности кроз 
примену биоетичко-правних теорија, разрешење конкретних правно-
биоетичких проблема данашњице: биотехнологије, односно биоетике као 
одговора на убрзани развој биоетехнологије  и недостатак правне регулативе 
ове области, етичности еутаназије, моралног статуса абортуса. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 
 

 1 
 

      

Методе 
извођења 
наставе 

-Предавања; 
-Вежбе; 
-Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената); 
-Индивидуалне консултације; 
-Истраживачки рад студената на решавању конкретних правно-етичких 
проблема и питања. 

 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


