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Наставно-научно веће Правног факултета у Нишу на предлог Статутарне комисије, a на 

основу чл. 29. ст. 5. Закона о високом образовању и чл. 50. ст. 3 и чл. 53. ст. 3. и 4. Статута 
Правног факултета, на седници одржаној   24.01.2008. године  доноси 
  
 
   

П Р А В И Л Н И К    
 О   УСЛОВИМА, НАЧИНУ  ОРГАНИЗОВАЊА И   

ВРЕДНОВАЊА  ДОБРОВОЉНОГ  РАДА   СТУДЕНАТА  
 
 

Члан 1.  
 Овим Правилником се ближе уређују услови, начин организовања и вредновања 
добровољног рада студената Правног факултета у Нишу ( у даљем тексту : факултет). 
 
             Члан 2. 
 Као добровољни рад студената сматра се сваки рад студента без накнаде, који организује  
факултет, Универзитет у Нишу, шира или ужа заједница, а који се вреднује у систему високог 
образовања. 
 

Члан 3. 
            Као добровољни рад студената нарочито се сматра учешће : 
 

1. на такмичењу из беседништва,  
2. на moot court такмичењу, 
3. такмичењу из познавања људских права, права жена, деце или маргиналних група, 
4. такмичењу из познавања хуманитарног права, 
5. рад у оквиру студентских организација као што су : ЕLSA и др., 
6. учешће у научним и истраживачким пројектима и др.   

 
Члан 4. 

 Облике конкретног учешћа добровољног рада студената одређује предметни наставник у 
складу са материјом предмета, потребама образовног процеса, могућностима факултета и  
интересовањима студената. 
 

Члан 5. 
  Предлог пројекта добровољног рада могу утврђивати Факултет, предметни наставник 
самостално или у сарадњи са студентима, сами студенти појединачно или у оквиру постојећих 
студентских организација на Факултету. 
 
 



Члан 6. 
 Уз одобрење предметног наставника, студенти могу покренути заједнички пројекат са 
студентима других факултета Универзитета у Нишу или се укључити у већ постојећи пројекат 
на факултету или другом факултету Универзитета у Нишу.  

 
 

Члан 7.  
 Предметни наставник води евиденцију о конкретним облицима добровољног рада 
студената, оствареним резултатима као и начину и времену трајања. 
 

Члан 8.  
              Предметни наставник врши координацију ангажовања студената на сваком пројекту 
добровољног рада.  
  

Члан 9.  
 Предметни наставник је дужан да се, приликом давања одобрења за ангажовање 
студената у добровољном раду првенствено руководи значајем предлога пројекта за локалну 
заједницу и његовим доприносом образовању правника.   
 
           Члан 10. 
              Збир од 60 ЕСПБ које студент мора да оствари за успешно савладавање студијског 
програма у току једне школске године одговара просечном укупном анагажовању студента у 
оквиру 40 часовне радне недеље. 
 
              Укупно ангажовање студента се састоји и од његовог добровољног рада у локалној 
заједници 
 

Члан 11. 
             Добровољни рад студената представља вид предиспитних обавеза студената на 
конкретном предмету, по основу којих студент може остварити најмање 30, а највише 70 поена у 
току семестра.  
 

Члан 12. 
 Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама.    
 
             На основу овако утврђене сразмере предметни наставник одређује број поена који се 
остварује конкретним обликом добровољног рада студената. 
 
       

Члан 13. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Билтену Правног 
факултета у Нишу. 
 
                               
                                                                                                                   ДЕКАН  ФАКУЛТЕТА 
 
 
                                                                                                             Проф. др Невена Петрушић 


