Спецификација предмета за књигу предмета

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Број ЕСПБ
10

Специјалистичке струковне студије права
Специјалистичкеструковне студије
Заштита потрошача
Статус предмета
(обавезни/изборни)
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Услов
Циљ
предмета

/
Циљ предмета је развијање научних сазнања, практичних способности и академских
вештина у тумачењу и примени правних правила у области заштите права
потрошача, посебно у домену покушаја нарушавања или ограничавања овог права.
Посебан акценат ставља се на уважавање интереса потрошача применом и
поштовањем начела која важе, сагласно правилима о заштити потрошача ЕУ, а која
смо имплементирали и у наше законодавство из ове области. Крајњи циљ је
овладавање специфичним правним вештинама у систему заштите права потрошача
као нове и перспективне гране права.

Исход
предмета

Oчекује се да савладавањем програма студент може да:
 разуме структуру и разлоге настанка права потрошача као и
међународних стандарда у овој области;
 развије способност аналитичког приступа правним проблемима, као и
да понуди критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на
питања информисаности, сигурности, као и начинима за остваривање
ових права у сегменту заштите потрошача;
 развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује,
 истражује и презентује резултате свог научног рада стечена знања
примени у пракси

Садржај предмета
Теоријска
Предмет; основна права потрошача; заштита живота, здравља и сигурност
настава
потрошача (сигурност производа и амбалаже, генетски модификовани производи);
заштита економских интереса потрошача (цена производа и услуга, амбалажа,
издавање рачуна, гарантни лист, испорука производа, куповина на даљину,
потрошачки кредит); посебни облици заштите потрошача у области услуга (обавеза
даваоца услуга, цена услуге, производи и услуге од општег интереса, услуге у
туризму, timesharing); типски уговори; информисање и образовање потрошача;
накнада штете; национални програм и субјекти заштите; организације потрошача;
надзор; привредни преступи и прекршаји

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената),
Индивидуалне консултације,
Истраживачки пројекти студената
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
Методе
извођења
наставе

Предавања
Истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама)
Индивидуалне консултације
Часови семинара (презентација семинарских радова студената)

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-15
писмени испит
предавања
практична настава
0-10
усмени испит
колоквијуми
0-10
семинари
0-15
Списак тема по недељама
Међународни нормативни оквир
1
Субјекти заштите
2
Потрошачки уговор
3
Права потрошача
4
Проблем надлежности
5
Слободна трговина – нормативни
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

оквир
Ефективна тржишна конкуренција
Злоупотреба типских уговора
Непоштена трговинска пракса
Организације за заштиту потрошача
Одговорност за неисправан производ
Вршење услуга
Слобода приступу информација
Облици заштите права потрошача
Прекогранична заштита потрошача

поена

0-50

