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Задовољство студирања на нашем факултету? (описати чиме сте задовољни) 

Презадовољна сам, одлична комуникација професора и студената. Професори се труде 
да током предавања објасне суштину одређене гране права, без потребе памћења 
сувишних информација. Могућност консултација у сваком тренутку како би се отклониле 
нејасноће, уколико постоје.  

 

Разлози које бисте навели будућим студентима да упишу ППФ? 

Добро организован распоред предавања, који оставља простора и за неке ваннаставне 
активности. Професори имају разумевања за запослене студенте, тако да је то одлично 
решење за студенте који не могу да присуствују предавањима. Такође, на платформи су 
постављене презентације из сваког предмета, што доста може бити од помоћи при 
спремању испита. Професори се труде да нам што боље приближе материју предмета 
који предају, па и да нас на тај начин заинтересују и усмере ка одређеној грани права, а 
сутра и ка послу којим ћемо се бавити. Одлично уређен простор у ком се одржавају 
предавања. Како би студенти што лакше усвојили градиво, професори наводе доста 
примера из праксе, чиме додатно доприносе разумевању одређеног предмета, без 
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потребе сувопарног учења. Тачно дефинисан програм рада доприноси да на време 
будемо обавештени о свим предиспитним и испитним обавезама.  

 

За које послове имате највише знања стечена на факултету по Вашем мишљењу? 

Послови из међународног, кривичног, грађанског, пословног и еколошког права.  

 

На којој радној позицији себе видите у будућности, чиме би желели да се бавите? 

Током студија највише су ми пажњу привукли међународни односи, тако да позиција 
дипломата или конзула, као и рад у неким мултинационалним компанијама звучи доста 
занимљиво. Видим се и у адвокатури или позицији нотара.  

 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 Остала интересовања (спортске активности, хоби и сл.): 

 
 

У слободно време углавном волим дуге шетње, пливање, посећујем теретану, обожавам да гледам 
филмове и да читам, волим да путујем и упознајем нове људе и различите културе, усвајам нова 
знања и нове језике. 
 
 
 Оно што мислите да требалo да знамо о Вама: 
 
Одлично разумем енглески језик, солидно шпански и руски. Волела бих да наставим 
усавршавање уписом мастера у држави или у иностранству. У плану ми је и полагање 
правосудног испита. Одговорна сам, завршавам све обавезе на време и у року. Одлично 
функционишем у колективу. Имам амбиције да своја знања проширим и у области 
економије, екологије, менаџмента. Радујем се новим искуствима и приликама.  


