
 

Студијски програм : Репродуктивна биологија 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије 
Назив предмета:  ГРАЂАНСКОПРАВНИ АСПЕКТИ БИОМЕДИЦИНСКОГ ЗАЧЕЋА 
Шифра предмета: РБ09 
Наставник:  Др Гордана Ковачек Станић, редовни професор Правног факултета 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:  3 
Услов:  - 
Циљ предмета Стицање знања из области етичких и правних питања асиститане репродукције, на првом месту 
породичноправних питања у смислу формирања родитењских односа. Постизање компетенција и академских 
вештина као и метода за њихово стицање, развој креативних способности. 
Исход предмета  Оспособљавање студената за познавање, разумевање појединих питања асиститане репродукције, 
и то етичких и правних, примену позитивних прописа  из ове области породичног права, те оспосбљавање 
студената за разумевање, анализу, синтезу и предвиђање решења и последица теоретских и практичних питања 
асистиране репродукције. Овладавање методима, поступцима и процесима истраживања, развој критичког и 
самокритичког мишљења и приступа, те професионалне етике. 
Садржај предмета  
Теоријска настава: 
Облици асистиране репродукције.  Субјекти асистиране репродукције. Донори генетског материјала. Формирање  
родитељства. Права детета (посебно на сазнање порекла). Легислатива из области асистирене репродукције 
Практична настава  
Примена теоријских знања на конкретне случајеве кроз проучавање судске праксе, нарочито Европског суда за 
људска права. 
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Број часова  активне наставе    
Предавања: 1 Вежбе: - Други облици наставе: 2 Студијски 

истраживачки рад: - 
Остали часови: - 

Методе извођења наставе 
 Интерактивна настава у оквиру теоријске наставе кроз претходно спремање студента за час, видео бим 
презентација, Сократов метод. Настава укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и 
креативност, самосталност у раду и примену стечених знања.   
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања дo 20   
други облици наставе (семинарски) до 20 усмени испит до 60 
колоквијум-и    
    
 


