
ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ЗАКЉУЧЦИ XVI ИНТЕРФАКУЛТЕТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА ЈУГОСЛАВИЈЕXVI интерфакултетска конференција правних факултета Југосла- вије одржана 11. и 12. травња 1974. године у Загребу, након разматрања уводног реферата „Стање и перспективе студија на правним факултетима y Југославији”, те осталих реферата и писмених саопћења, a након исцрпне дискусије усвојила je слиједеће:ЗАКЉУЧКЕ1. Имајући у виду постојеће стање наставе на правним факултети- ма, коју обиљежава неуједначеност наставних планова и програма, суди- сници Конференције сматрају да je, y интересу остваривања јединствене концепције поливалентног правника, неопходно .приступити, колико je то највише могуће, што хитнијем усклађивању планова и програма y диплом- ској настави. Ради тога je потебно да ce организују интензивнији контакти између факултета, a посебно интеркатедарски, те други облици сурадње међу факултетима за рад на усаглашавању наставних програма поједи- них предмета.2. Конференција je разматрала проблеме студија на правним фа- култетима и утврдила да постоје значајне разлике y правилима о увје- тима за упис на факултет с обзиром на претходну школску спрему, о могућностима слободног или неограниченог уписа, y правилима о режиму студија, о начину провођења испита итд. Посљедице тих разлика су знатне потешкоће y организирању наставе код превеликог броја уписаних студената, ефикасности сгудија, квалитети наставе, могућностима прелаза студената са једног факултета на други, признавању појединих испита и сл. Због тога би било потребно учинити напор ка усклађивању правила о упису, пријемним испитима, приншшима режима студија те правилима о признавању испита и прелазу с факултета на факултет.3. Конференција сматра да су усклађивања наставних планова и програма те правила о увјетима и режиму студија задаци од приоритет- ног значења. Стога би Секретаријат Интерфакултетске конференције тре- бао настојати да интензивном размјеном мишљења, те прикладним са- станцима постигне договор свих судионика Конференције о наведеним питањима постигне прије одржавања наредне Интерфакултетске конфе- ренције.4. Конференција je разматрала и проблем ефикасности правног сту- дија и y вези с тим указала на хитну потребу интензификације наставе и дипломском студију.5. У склопу расправе о организацији постдипломских студија на правним факултетима нарочито je истакнута потреба да ce проведу и такви облици наставе који ће омогућити перманентну изобразбу правних кадрова, као и облици наставе за, y сувременим приликама, неопходну и 



ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА 521нужну специјализацију и за стручно усавршавање дипломираних прав- ника. To je потребно тим више што су овакви облици наставе били до сада релативно запостављени.6. Посебу пажњу Конференција je посветила проблему финанцира- ња правних факултета. У увјетима самоуправног споразумијевања и дру- штвених договарања све ce више указује потреба за успостављањем трај- них веза и непосредних контаката између правних факултета и органи- зација које требају правничке кадрове. На тај би ce начин наставни рад факултета прилагодио стварним друштвеним потребама и y много већој мјери осигурао одговарајући друштвено-економски положај радних људи на факултету — што би ce несумњиво повољно одразило на ефикасност правних студија.7. Расправљајући о свом досадашњем раду, судионици Конферен- иије дошли су до закључка да су за успјешнији рад конференција неоп- ходни чешћи, трајнији и разноврснији облици сурадње између факултета, катедара и појединих наставника и сурадника. Досадашњи примјери су- радње појединих факултета показују колика може бити корист од непо- средних контаката за успјешан рад на изобразби правника и унапређењу знаности.8. Судионици Конференције одлучили су да ce организација слије- деће интерфакултетске конференције правних факултета Југославије по- вјери Правном факултету y Титограду, који ће y складу с уобичајеном праксом преузети послсве Секретаријата Конференције. Организациони одбор ове Конференције обрадит ће и средити материјале са ове Конфе- ренције у циљу конкретизације свих закључака и о томе обавијестити све судионике Конференције.


