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Диплома Правног факултета пружа Вам велике 
могућности при избору занимања и запошљавања

Студирањем права стичете знања из правних наука, као 
и општа знања из друштвених и хуманистичких наука, 
тако да након дипломирања посао можете потражити у 
великом броју различитих области.

Правници раде у органима јавне управе, судству, 
тужилаштву, адвокатури, привреди и дипломатији, 
неопходни су сваком већем предузећу, банци ...

ЗАШТО СТУДИРАТИ ПРАВО?

Будите на ПРАВ(Н)ОМ путу!
Спознајте зашто је студирање много више од учења!



У прву годину студија првог степена може се уписати
лице које има средње образовање у 4-годишњем трајању

УПИС НА ФАКУЛТЕТ

КАКАВ ЈЕ ПОСТУПАК УПИСА
НА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ?
Пут до статуса студента Правног 
факултета састоји се из неколико 
етапа: пријаве на конкурс, полагања 
пријемног испита и уписа на Факултет;

Кандидати за упис на прву годину 
студија подносе потребну 
документацију служби за студентска 
питања Факултета;

На пријемном испиту ради се тест из 
два предмета: 
    - Српски језик и књижевност, 
    - Историја;

На Факултету се, ради боље припреме 
кандидата за полагање пријемног 
испита из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
КЊИЖЕВНОСТИ и ИСТОРИЈЕ, 
организује ПРИПРЕМНА НАСТАВА, на 
којој се разрађују области које ће бити 
обухваћене тестом;

Припремна настава се организује 
средином јуна;
Пријаве на конкурс подносе се у 
другој половини јуна;

Пријемни испит се, по правилу, 
организује првих дана јула;

Упис пријављених кандидата обавља 
се након објављивања коначне ранг 
листе;

О тачним датумима бићете 
благовремено обавештени путем 
средстава јавног информисања, преко 
Интернета (www.prafak.ni.ac.rs) и на 
огласној табли Факултета

ЗАШТО БАШ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ?
Акредитована и реномирана државна 
образовно-научна установа са 
традицијом дугом 50 година;

Призната и цењена диплома;

Акредитован студијски програм и 
настава у складу са болоњским 
принципима;

Професори и асистенти су врхунски 
правни експерти и педагози, уважени 
у академској заједници;

Факултет сарађује са факултетима у 
земљи и иностранству и реализује 
међународне пројекте;

Факултет има развијену сарадњу са 
правосудним органима и рел         тним 
организацијама;

Факултет поседује библиотеком са 
богатим фондом стручне литературе;

Функционално опремљене 
просторије: амфитеатар, 
климатизоване учионице, читаоница, 
рачунарски центар, судница (правна 
клиника);

Могућност стицања практичних 
знања кроз симулације суђења, рад на 
Правној клиници, стручне праксе ...

Могућност студијског боравка у 
иностранству;

Развијен студентски живот: студентске 
организације, Правнијада, Клуб 
студената ...



ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

I ГОДИНА:
Увод у право
Римско право
Историја права
Основи економије
Уставно право
Увод у грађанско право и стварно право

II ГОДИНА:
Кривично право
Управно право
Међународно јавно право
Породично право
Наследно право
Јавне финансије и финансијско право

III ГОДИНА:
Кривично процесно право
Облигационо право
Радно и социјално право
Криминологија
Стручна пракса

IV ГОДИНА:
Грађанско процесно право
Трговинско право
Међународно приватно право
Међународно трговинско право
Право интелектуалне својине
Енглески језик
Стручна пракса

ШТА ЋЕТЕ УЧИТИ НА
ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ?

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм основних академских студија права траје
4 године (8 семестара)

Поред обавезних, имате могућност да одабиром предмета са широке листе 
ИЗБОРНИХ предмета и ИЗБОРНИХ група самостално креирате свој образовни 
профил према Вашем афинитету и интересовању.

Студијски програм дипломских 
академских студија траје једну годину 
(два семестра).

Завршетком основних и дипломских 
студија права стичете стручни назив 
дипломирани правник - мастер.
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