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ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PRAVO
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje PRAVO se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
−
študijski program prve stopnje s področja prava (38);
−
študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in
upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje
(86), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44
ECTS (te študijske obveznosti so: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava,
stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko in dedno pravo);
−
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih
področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345);
v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje (86), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44 ECTS (te študijske obveznosti so: kazensko
materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko
in dedno pravo);
−
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu kandidatu
se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
−
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih
ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija
(314); ter varovanje (86). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 21 ECTS, le-ta pa se skladno s tem
vpiše v ustrezni letnik študija;
−
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;
−
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne
vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje (86).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 21 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik
študija.
V primeru omejitve vpisa se skladno s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o visokem šolstvu izbere kandidate glede na
doseženo oceno pri diplomskem delu (20 %) in glede na povprečno oceno študija na prvi stopnji (80 %).

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje PRAVO vpišejo študenti študijskih programov 2. stopnje, s
področij:
pravo (38) in
sorodnih področij: poslovne in upravne vede (34), družbene vede (31) in varovanje (86),

ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne
predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni, izredni
Redni študij se bo izvajal samo, če bo v prvi letnik prijavljenih najmanj 30 kandidatov.
Izredni študij se bo izvajal samo, če bo v posamezni letnik prijavljenih najmanj 30 kandidatov.
Izredna oblika študija se izvaja po posebnem programu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces
posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega
predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v četrtek in petek v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan.
Glede na obseg in zahtevnost se določijo v začetku študijskega leta termini izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse
organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela
s študenti izvedejo v obsegu 30 % števila kontaktnih ur predvidenih za redni študij.
Izredna oblika študija se financira s prispevki organizacij ali študentov samih. Šolnino bo za študijsko leto 2016/17 določil
Upravni odbor Univerze v Mariboru in bo objavljena v mesecu juliju 2016.

ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE PRAVO
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje PRAVO se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program druge stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS;
− enoviti magistrski študijski programi, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in nato specialistični študij in
tako zbral 240 ECTS ter opravil dodatne obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo, t.j.
naslednje predmete v skupni višini 60 ECTS: Filozofija in teorija prava (7 ECTS) Avtonomni gospodarski posli (7 ECTS),
Sistem sodnega varstva v ES in EU (7 ECTS), Korporacijsko in koncernsko pravo (9 ECTS), Civilno materialno pravo:
izbrane teme (5 ECTS), Civilno procesno pravo: izbrane teme (5 ECTS), Gospodarsko statusno pravo: izbrane teme
(5 ECTS), Kazensko pravo: izbrane teme (5 ECTS), Delovno in socialno pravo: izbrane teme (5 ECTS), Ustavno in
upravno pravo ter sistem EU: izbrane teme (5 ECTS).
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
− podlagi povprečne ocene študija (10 %),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in
− izbirni izpit (80 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Pravne fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
−
strokovna monografija,
−
samostojni strokovni sestavek v monografiji,
−
objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
−
strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
−
uredništvo monografije ali revije,
−
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Merila za prehode med študijskimi programi:
V študijski program tretje stopnje Pravo se lahko vpiše, kdor je:
–
končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, kjer se mu prizna od 60 do 120 ECTS in se lahko
vpiše neposredno v 2. ali v 3. letnik;
–
končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS in nato
končal specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna najmanj 60 ECTS.
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje PRAVO vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s
področij:
pravo (38) in
sorodnih področij: upravne in poslovne vede (34), družbene vede (31) in varovanje (86),
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne
predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti
ali višji letnik v študijskem programu 3. stopnje PRAVO.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Način izvajanja študija: izredni
Izredna oblika študija se izvaja po posebnem programu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno – pedagoški proces
posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega
predmeta. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v četrtek in petek v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan.
Glede na obseg in zahtevnost se določijo v začetku študijskega leta termini izvedbe posameznega predmeta, ki vključuje vse
organizirane oblike neposrednega pedagoškega dela. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela
s študenti izvedejo v obsegu 30% števila kontaktnih ur predvidenih za redni študij.
Izredna oblika študija se financira s prispevki organizacij ali študentov samih. Šolnino bo za študijsko leto 2016/17 določil
Upravni odbor Univerze v Mariboru in bo objavljena v mesecu juliju 2016.

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila.

