
ироф. др Драган М. Мишровићпродекан за науку
ПОЗДРАВНА РЕЧ НА ОТВАРАЊУ НОВЕ ШКОЛСКЕ 1996/1997. ГОДИНЕ НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Поштоване колегинице и колеге, даме и господо, наставници, сарадници и драги гости,Поздрављам Bac y име Управе Правног факултета и y своје лично име.To чиним са посебним задовољством, јер сте донели добру одлуку — поново сте са нама, на нашем заједничком Правном факултету y Београду.To задовољство je посебно велико, јер сте уписом на после- дипломске студије и својим вечерашњим присуством на несумњив начин изразили жељу да наставите да изучавате право на много продубљенији начин, него што сте то до сада могли да чините на Општем курсу. На тај начин сте још једном показали неопходну радозналост, без које не може да ce замисли никакво озбиљно научно изучавања права.Ваше присуство и ово свечано отварање наставе на последи- пломским студијама представља за све нас на неки начин и посебну привилегију, коју ћете Ви, надам ce, знати да уважавате и ваљано да искористите, јер увек није било тако.Наш народ je одувек имао добре правнике и правне научнике, али су они своје школовање, a често и живот, започињалп и за- вршавали y иностранству.Тек далеке 1841. године, дакле, пре 155 година, основан je Правни факултет. Том приликом, настава je трајала две године и изучавано je девет предмета на основном курсу, која су предавала три наставника. На тај начин, први пут су створени услови за школовање наших правника y ослобођеној матици-земљи, али je њихово научно усавршавање и даље настављано y иностранству. Тако je било све до 1960. године, кад je на Правном факултету отпочело извођење наставе на последипломским студијама.
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АПФ, 4-6/1996 — Драган М. Митровић, Поздравна реч на отварањунове школске 1996/1997. године на последилломским студијама (стр. 346-348)Те прве године, последипломске студије су први пут уписала и похађала 264 студента последипломца, и то према свим тада важећим европским и светским стандардима, упркос познатим осо- беностима тадашњег нашег права. На тај начин су последипломске сгудије од самог почетка постале оно што и данас јесу.Такав квалитативан напредак омогућили су управо они наши угледни и познати професори права, који су своје знање и умење, стечено научним усавршавањем и боравком y иностранству, стави- ли y службу подизања наставе на Правном факултету на највиши могући ниво. Многи, на жалост, то нису могли лично да учине, али њихов дух и дело нису ни том приликом заборављени ни занема- рени. Оно што je добро, постаје трајно, a трајно je вечно.He треба стога да чуди што су многи некадашњи последип- ломци данас наши угледни и цењени професори. Они су носиоци и настављачи тог духа са којим ћете, надам ce, ваљано да ce упознате и напајате, учећи и усавршавајући ce, све до стицања научног звања доктора правних наука, па, и после тога.Данас, 155 година од оснивања Правног факултета и 36 го- дина од отпочињања извођења наставе на тзв. трећем степену, последипломске студије обухватају, према тежини, специјалисти- чке, магистарске и докторске студије.На специјалистичким студијама можете да стекнете назив специјалисте из области правних и сродних дисциплина које ce изучавају на Факултету. Специјалистичке студије, да подсетим, трају једну или две школске године и састоје ce из следећих облика наставе: предавања, практичке наставе, семинара, дискусионих са- станака и консултација.На магистарским студијама, које ce састоје из 15 смерова, можете да стекнете академски назив магистра правних, правнопо- литичких, правноекономских и правносоциолошких наука. Магис- тарске студије трају две школске године и састоје ce из следећих облика наставе: предавања, семинара, дискусионих састанака, кон- султација и менторског рада. Да бисте стекли назив магистра наука потребно je да претходно положите испит из методологије правних и друштвених наука, да одбраните семинарски рад, положите ус- мени магистарски испит и да успешно одбраните свој магистарски рад. Учините то, јер имате сву нашу помоћ и подршку, и не дозволите себи да не искористите драгоцену привилегију коју вам несебично пружамо.На докторским студијама, које ce такође састоје из 14 сме- рова, можете да стекнете научни степен доктора правних, правно- политичких, правноекономских и правносоциолошких наука, на- равно, из правних и сродних друштвених наука које ce изучавају на Факултету. Докторске студије трају три школске године. Обли- 
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АПФ, 4-6/1996 — Драган М. Митровић, Поздравна реч на отварањунове школске 1996/1997. године на последипломским студијама (стр. 346-348)ци наставе су исти као и за магистарске студије, с тим што су прва и друга година, по правилу, намењене извођењу наставе и одбрани семинарских радова или научно-истраживачке праксе, a трећа го- дина припремању усменог докторског испита и изради докторске дисертације.Тих обавеза бићете делимично ослобођени, ако после стица- ња назива магистра наука одлучите да своје научно усавршавање наставите на докторским студијама, израдом докторске дисертаци- је. To je најбољи могући начин да завршите своје школовање!Ko све то постигне, може да ce нада изузетном задовољству слободног стварања, које само мали број људи искрено познаје.Пут који сте изабрали није лак, као што можете и сами да приметите, али je ваша одлука одважна.Тако и треба да буде, јер су последипломске студије „пут добровољног самообавезивања”. To je пут најрадозналијих и наји- страјнијих, дакле, на неки начин пут „посвећених праву и правној науци”. Па ипак, водите рачуна и никад не сметните с ума да разговор са већином правних научника није ништа друго до „уза- јамно прикривено и уљудно полагање испита”.Без тог мотива и без уважавања тог древног кодекса, произ- вела би ce још једна несрећа ове цивилизације: „учени глупани”. Ако сте, међутима, нешто до сада пропустили, запамтите: „једини учитељ достојан тог имеиа јесте онај који побуђује дух слободног мишљења и развија ocehaj личне одговорности”. Такве учитеље имате на овом Факултету. Стога ce отворите и учите радозналим духом, јер „Сваки велики напредак y науци потиче од нове смело- сти имагинације”. И запамтите: „Само je незналица непријатељ науке”.Поштоване колеге и колегинице, желим Вам, уз показано интересовање и одважност, да самопрегорним радом и y најкраћем могућем року, достигнете највиша академска звања, као и да, окон- чањем последипломских студија, самостално наставите да ce бавите научним радом, за који сте ce већ сада добровољно определили. To je наша жеља и наша нада!Још једном Вас поздрављам, отварам нову школску годину на последипломским студијама на Правном факултету y Београду и желим Вам све најбоље. У Београду, 12. новембар 1996.
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