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1. Увод у студијски програм 

Академске студије првог циклуса на Правном факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву трају четири године и вреднују се са 240 ECTS бодова. Све четири године 

студија, односно свих осам семестра, настава се спроводи по наставном плану и програму 

заснованом на болоњским принципима.  

         Студијски програм Право је једини програм на Универзитету у Источном Сарајеву 

који студентима пружа знања из правних наука, као фундаменталних друштвених наука. 

Правне дисциплине спадају у ред класичних дисциплина које се изучавају на свим 

универзитетима. Студијски програм изводи се на Правном факултету, као његов једини 

студијски програм. Осмишљен је тако да студентима пружа знања из свих правних 

дисциплина, које се баве проучавањем свих грана права. На тај начин, студент је у 

прилици да стекне знања из свих области правне науке, што га оспособљава да, након 

свршетка студија, обавља послове правника у било којој институцији или организацији, 

или самостално.  

 

2. Изјава о разлозима извођења 

Спесифични циљеви учења студијског програма Право, одређени су за сваки 

предмет. Сам студујски програм нуди образовање за дипломираног правника општег 

смијера, што задовољава већину потреба за том врстом кадрова у БиХ.  

Релативно јака теоријска позадина са знањем основних практичних вјештина је нешто што 

се нуди овим студијским програмом. Програм првог циклуса студија Права, има сврху да 

оспособи студенте (будуће дипломиране правнике) да се могу ефикасно укључити у рад 

државних органа, привредних субјеката и осталих удружења, установа и других 

институција у правном систему. 

Поред наведеног, како су промјене у сваком правном систему сталне, а у нашој земљи оне 

су посебно наглашене у процесу реконструкције правног система због изграђивања 

модерног грађанског друштва, као и због усклађивања са хармонизованим правом ЕУ, 

стална је потреба за стручним правним кадровима. 
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3. Исходи учења укупне квалификације 

Студијски програм Право омогућава стицање општих и посебних теоријских и 

практичних знања и вјештина те омогућава да се студенти оспособе да схватају, правилно 

тумаче и примјењују право, као и да критички преиспитују важеће правне норме те 

предлажу доношење примјеренијих.Такође, студијски програм има за циљ да студенти 

стекну знања из права и других упоредних правних система, како би се у пракси као 

правници могли укључити у процесе стручне анализе правних проблема, те прилагодити 

на нове националне и међународне правне норме, као и имати способност за самосталну и 

креативну примјену права. 

Према томе,  на основу свега наведеног, можемо закључити да основни циљеви студијског 

програма Право, укључују сљедеће: 

 Свеобухватно опште знање које обухвата и друге домене хуманости што је и 

основни предуслов за квалитетно правно доношење одлука; 

 Специјално правно знање о свим основним питањима позитивног права; 

 Капацитет преноса теоријског знања у праксу и способност рјешавања различитих 

случајева и израда правних аката; 

 Могућност примјене различитих метода интерпретације за тумачење правних 

текстова; 

 Примјена правног силогизма и аргументације; 

 Капацитет ефикасног усменог и писаног истражавања и комуникације у вези са 

правним питањима; 

 Капацитет за вођење основних научних истраживања и проналажење правних 

ресурса; 

 Охрабривање друштвено одговорног размишљања и критичког односа према 

друштвеном развоју; 

 Промовисање највиших етичких стандарда правне струке; 

 Иницијатива и независност у доношењу одлука. 
 

 
 


