Predstavitveni zbornik triletnega doktorskega študijskega programa
Pravo
(veljaven za študente, prvič vpisane v doktorski program do vključno
študijskega leta 2018/2019)

1. Podatki o študijskem programu
Naziv študijskega programa: Doktorski študijski program Pravo,
ki ga izvaja Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2, SI-1000 Ljubljana, več informacij na http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/.
Način izvajanja študija: redni.
V skladu s splošno usmeritvijo bolonjske reforme študija je doktorski študij Prava predviden kot
enovit triletni doktorski študij, v katerem vsak študent izbere enega izmed naslednjih
modulov (usmeritev):


Civilno pravo



Delovno pravo in pravo socialne varnosti



Ekonomska analiza prava



Evropsko pravo



Gospodarsko pravo



Kazensko pravo



Kriminologija



Mednarodno pravo



Pravna zgodovina



Rimsko pravo



Teorija prava in države



Upravno pravo



Ustavno pravo

Študijski program obsega 180 ECTS in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.
V skladu s spremembami Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljavnimi od
8. 6. 2019 dalje, bodo doktorandi, ki bodo v študijskem letu 2019/2020 ponavljali letnik ali
prekinili študij (pavzirali), študij lahko nadaljevali in ga zaključili po pogojih spremenjenega
(štiriletnega) programa doktorskega študija. Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v

Ljubljani, veljaven od 8. 6. 2019 dalje, je dostopen na povezavi http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_praviln
iki/2013071115595174/ .
Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim programom, pridobi znanstveni naslov
doktor znanosti oziroma doktorica znanosti.

2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom
Temeljni cilj doktorskega študijskega programa pravo je omogočanje specializiranega študija
diplomantom s končano drugo bolonjsko stopnjo, ki želijo poglobiti svoje znanje na izbranem
področju. Zato je poudarek študija na individualnem raziskovalnem delu študenta doktorskega
študija. Doktorski študij prava je tradicionalno usmerjen v teoretično raziskovanje prava in
analizo zakonodaje in sodne prakse, povsem praktično izkušnjo pa diplomanti dobijo z
opravljanjem pravniškega državnega izpita. Cilj doktorskega študija je predvsem poglobljena
obravnava določenega pravnega problema, povezave ali instituta, pri čemer seveda tudi niso
izključene možnosti interdisciplinarne obravnave problematike z drugimi področji družboslovja
ali celo tehnike, če gre za kompleksne teme in probleme. Rezultat doktorskega študija pa je
besedilo doktorskega dela, ki naj ima po kriterijih metode in pristopa ter vsebine vse lastnosti
znanstvene monografije.
Upoštevaje temeljne cilje programa so splošne kompetence naslednje:
 specializirano pravno znanje na področju izbrane teme doktorskega dela;
 poglobljen teoretični študij tem s področja, ki se navezujejo na izbrano temo
doktorskega dela;
 spodbujanje vrednostnega sistema, ki je podlaga vseh procesov pravnega sklepanja;
 uporaba različnih metod znanstveno raziskovalnega dela;
 sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih tekstov;
 uporaba pravniškega silogizma in argumentacije;
 zmožnost učinkovitega ustnega in pisnega izražanja in komuniciranja o pravnih
vsebinah;
 zmožnost temeljnega znanstveno raziskovalnega dela in iskanja pravnih virov;
 spodbujanje družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih
dogajanj;
 spodbujanje najvišjih standardov etike pravniškega poklica.

3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij),
b) dosedanji univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004,
c) visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11.6.2004) in študijski program za
pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske
obveznosti v obsegu do največ 35 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Pravo. Študijske
obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi Študijska komisija fakultete, pri
čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat
zaključil),
d) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
V primeru izbire kandidatov za vpis se upošteva:
-

uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena in ocena mag. dela) - 30%,
uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit) - 70%.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij,
določi omejitev vpisa na posamezni smeri.
Kdor je končal magistrski študijski program, po katerem je pridobil naziv magister znanosti,
se mu lahko prizna do 60 ECTS iz prvega letnika doktorskega študija in se lahko vpiše v drugi
letnik programa doktorskega študija pod pogojem, da pripravi in predloži dispozicijo
doktorskega dela. Študentom, ki so bili vpisani na magistrski študijski program, pa ga niso
končali s pridobitvijo naziva magister znanosti, se lahko priznajo opravljene obveznosti
namesto predmetov prvega letnika doktorskega študija. O priznavanju opravljenih
obveznosti odloča komisija, odgovorna za doktorski študij.

4. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Študentu se lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljena v različnih oblikah neformalnega
izobraževanja pred vpisom na študij. Pri tem bo Pravna fakulteta upoštevala Pravilnik o
postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je
sprejela Univerza v Ljubljani.

5. Pogoji za napredovanje po programu
Za prehod iz prvega v drugi letnik doktorskega študija mora študent opraviti obveznosti v
obsegu najmanj 45 ECTS ter predložiti dispozicijo doktorskega dela.
Za prehod iz drugega v tretji letnik doktorskega študija mora študent opraviti vse obveznosti
prvega letnika doktorskega študija v skupnem obsegu najmanj 60 ECTS, uspešno opraviti prvi
doktorski seminar v obsegu 5 ECTS ter na predlog Senata Pravne fakultete pridobiti soglasje
Senata Univerze v Ljubljani oziroma univerzitetne Komisije za doktorski študij k temi doktorske
disertacije.
Študent, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti, potrebnih za vpis v višji letnik, lahko enkrat v
času študija ponavlja letnik.
Ponavljanje prvega letnika se lahko dovoli, če je študent opravil študijske obveznosti v obsegu
najmanj 25 ECTS.
Ponavljanje drugega letnika se lahko dovoli, če je študent opravil vse študijske obveznosti iz
prvega letnika študija.
6. Pogoji za dokončanje študija
Študij po tretjestopenjskem doktorskem študijskem programu Pravo konča študent, ki opravi
vse izpite iz obveznih in izbirnih predmetov, opravi oba doktorska seminarja, objavi najmanj en
znanstveni članek v domači ali tuji periodični publikaciji in uspešno zagovarja doktorsko
disertacijo v skupnem obsegu 180 ECTS.
Oceno, ali objava ustreza pogojem znanstvenega članka, sprejme komisija odgovorna za
doktorski študij.
Doktorska disertacija je samostojni pisni izdelek študenta, ki ga ta izdela pod mentorstvom
habilitiranega učitelja in ga po pozitivni oceni tudi ustno zagovarja.
7. Prehodi med študijskimi programi
V program doktorskega študija lahko preide študent tretjestopenjskega doktorskega študija. O
priznanju opravljenih obveznosti na podlagi vloge študenta odloča Komisija za doktorski študij,
ki s sklepom določi tudi manjkajoče obveznosti.
8. Načini ocenjevanja
Način preverjanja znanja in ocenjevanja je določen v učnem načrtu za vsako učno enoto.
Ocenjevanje izpitov in drugih oblik preverjanja znanj poteka v skladu z ocenjevalno lestvico od 1

- 10: od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno). Pri tem se upošteva določila Statuta Univerze
v Ljubljani in Pravil Pravne fakultete.
Doktorski seminar se ocenjuje z oceno opravil ali ni opravil.
Doktorska disertacija se ocenjuje z ocenami: opravil z odliko, opravil ali ni opravil.

9. Predmetnik študijskega programa z izvajalci predmetov in predvidenimi mentorji
Študijski program je koncipiran tako, da ga sestavljajo predavanja, doktorski seminarji in
individualno raziskovalno delo študenta, ki ga usmerja in mu pomaga učitelj mentor. Že ob
prijavi za vpis je potrebno izbrati mentorja in skupaj z njim izbirne predmete. Seznam izvajalcev
predmetov doktorskega študija, ki je tudi seznam potencialnih mentorjev, je objavljen na spletni
strani
http://www.pf.unilj.si/media/b3.reference.izvajalcev.predmetov.doktorskega.studija_koncne.03_2015.pdf .
Oblikam organiziranega pedagoškega dela je namenjen predvsem prvi letnik doktorskega
študija. V drugem in tretjem letniku je doktorski študij zasnovan kot individualno raziskovalno
delo študenta, ki vodi k cilju: izdelavi doktorske disertacije. Pri tem študenta vodi in usmerja
izbrani učitelj mentor.
Predvidena sta tudi dva doktorska seminarja, na katerih kandidat najprej predstavi dispozicijo
svojega doktorskega dela (I. doktorski seminar) in kasneje še dosežen napredek pri
raziskovalnem delu (II. doktorski seminar).
I. letnik
Število
Obvezni splošni 1
predmeti
Obvezni
3 ali 4
predmeti
modula
Izbirni predmeti 2
Individualno
1
raziskovalno
delo

ECTS
10

% ECTS
16,66

Semester
Prvi

30

50

Prvi in drugi

10
10

16,66
16,66

Prvi in drugi
Prvi in drugi

ECTS
5

% ECTS
8,33

Semester
Tretji

55

91.67

Tretji in četrti

II. letnik
Število
Prvi
doktorski 1
seminar
Individualno
1
raziskovalno
delo

III. letnik
Število
Drugi doktorski 1
seminar
Individualno
1
raziskovalno
delo

ECTS
5

% ECTS
8,33

Semester
Peti

55

91.67

Peti in šesti

Po navedeni metodologiji lahko študent doktorskega študija ustrezno vpiše predmete iz nabora
predmetnika doktorskega študija.
Predmetnik doktorskega študijskega programa Pravo:
Predmet

Nosilec

ECTS

Marijan Pavčnik

10

Izbrana poglavja civilnega prava I

Damjan Možina

10

Izbrana poglavja civilnega prava II

Miha Juhart

10

Izbrana poglavja civilnega procesnega prava

Aleš Galič

10

Delovno pravo

Luka Tičar

10

Pravo socialne varnosti

Grega Strban

10

Mednarodno delovno in socialno pravo

Grega Strban

10

Izbrana poglavja gospodarskega prava I

Klemen Podobnik

10

Ekonomija

Katarina Zajc

10

Obvezni splošni predmet za vse module študija
Teorija prava in metodologija znanstvenega dela

Obvezni predmeti modulov doktorskega študija
Modul Civilno pravo

Modul Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Modul Ekonomska analiza prava

Ekonomska analiza prava

Katarina Zajc

10

Gospodarsko in civilno pravo EU

Peter Grilc

10

Pravno varstvo v EU

Peter Grilc

10

Evropsko javno pravo

Matej Accetto

10

Izbrana poglavja gospodarskega prava I

Klemen Podobnik

10

Izbrana poglavja gospodarskega prava II

Peter Grilc

10

Izbrana poglavja civilnega procesnega prava

Aleš Galič

10

Modul Evropsko pravo

Modul Gospodarsko pravo

Modul Kazensko pravo
Kazensko procesno pravo – nacionalni in primerjalno
pravni vidiki
Katja Šugman Stubbs
Kazensko pravo – nacionalni in primerjalno pravni
vidiki
Matjaž Ambrož
Glede
na
izbrani
Izbirni predmet iz področja kazenskega prava I
predmet
Glede
na
izbrani
Izbirni predmet iz področja kazenskega prava II
predmet

10
10
5
5

Modul Kriminologija
Kriminologija in kriminalitetna politika

Katja Filipčič

10

Raziskovanje v kriminologiji

Matjaž Jager
Glede na izbrani
predmet
Glede na izbrani
predmet

10

Mednarodno pravo

Vasilka Sancin

10

Mednarodno pravo in EU

Vasilka Sancin

10

Mirno reševanje mednarodnih sporov

Mirjam Škrk

10

Izbirni predmet iz področja kriminologije I
Izbirni predmet iz področja kriminologije II

5
5

Modul Mednarodno pravo

Modul Pravna zgodovina
Teorija in metode pravne zgodovine

Katja Škrubej

10

Evropska pravna zgodovina

Katja Škrubej

10

Pravna zgodovina izbranega obdobja

Katja Škrubej

10

Modul Rimsko pravo
Rimsko premoženjsko pravo v razmerju do modernih
prav
Janez Kranjc

10

Kontinuiteta in recepcija rimskega prava

Marko Kambič

10

Analiza odlomkov rimskih pravnih tekstov

Janez Kranjc

10

Sociologija prava

Tilen Štajnpihler

10

Teorija države

Aleš Novak

10

Teorija prava

Marijan Pavčnik

10

Javna uprava

Bojan Bugarič

10

Upravno pravo

Rajko Pirnat

10

Upravni postopek in upravni spor

Erik Kerševan

10

Ustavno pravo

Igor Kaučič

10

Primerjalno in evropsko ustavno pravo

Franc Grad

10

Pravo človekovih pravic

Saša Zagorc

5

Ustavno procesno pravo

Samo Bardutzky

5

Glede na izbrani
predmet
Glede na izbrani
predmet

10

Modul Teorija prava in države

Modul Upravno pravo

Modul Ustavno pravo

Vsi moduli
Individualno raziskovalno delo I. letnika
Prvi doktorski seminar

5

Individualno raziskovalno delo II. letnika

55

Drugi doktorski seminar

Glede na izbrani
predmet
Mentor

Individualno raziskovalno delo III. letnika

Mentor

55

Izbirni predmeti

NOSILEC

Branje glosatorskih in postglosatorskih del

Janez Kranjc

5

Dokazno kazensko pravo

Katja Šugman Stubbs

5

Družbena konstrukcija normalnosti

Zoran Kanduč

5

Ekonomika dela

Franjo Štiblar

5

Ekonomika socialne varnosti

Mitja Čok

5

Evropsko civilno procesno pravo

Aleš Galič

5

Evropsko delovno in socialno pravo

Grega Strban

5

Evropsko pogodbeno pravo

Damjan Možina

5

Evropsko upravno pravo

Bojan Bugarič

5

Gospodarsko kazensko pravo

Vid Jakulin

5

Idejne predpostavke diskurza o zločinu in kazni

Zoran Kanduč

5

Javne službe in pravo EU

Bojan Bugarič

5

Kazensko pravo EU

Katja Šugman Stubbs

5

Kriminaliteta belega ovratnika

Matjaž Jager

5

Kriminologija

Katja Filipčič

5

Lokalna samouprava

Ciril Ribičič

5

Mednarodne organizacije

Vasilka Sancin

5

Mednarodno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

5

Mladoletniško kazensko pravo

Katja Filipčič

5

5

Neposredna demokracija

Igor Kaučič

5

Odgovornost nosilcev javnih funkcij

Igor Kaučič

5

Odklonskost in literatura

Matjaž Ambrož

5

Parlamentarno pravo

Franc Grad

5

Pravne prvine v rimskih literarnih in filozofskih spisih

Janez Kranjc

5

Pravni vidiki izvrševanja kazenskih sankcij

5

Pravo in biomedicina

Matjaž Ambrož
Viktorija Žnidaršič
Skubic

Pravo in šport

Peter Grilc

5

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik

5

Pravo javnih uslužbencev

Bojan Bugarič

5

Pravo mednarodne prodaje

Damjan Možina

5

Pravo mednarodnih pogodb

Mirjam Škrk

5

Pravo o prekrških

Katja Filipčič

5

Pravo okolja

Senko Pličanič

5

Pravo reguliranih trgov

Peter Grilc

5

Pravo vrednostnih papirjev

Miha Juhart

5

Pregled rimskega kazenskega prava

Marko Kambič

5

Primerjalno civilno pravo

Miha Juhart

5

Primerjalno konkurenčno pravo EU - ZDA

Klemen Podobnik

5

Primerjalno pravo – izbrana poglavja

Aleš Novak

5

Psihoanaliza in zločin

Aleš Završnik

5

Psihologija in kazensko pravo

Katja Šugman Stubbs

5

Razvoj javne uprave
Razvoj rimske države s temelji rimskega javnega
prava

Rajko Pirnat

5

Marko Kambič

5

5

Razvojni trendi evropskega gospodarskega prava

Peter Grilc

5

Skupna zunanja in varnostna politika EU

Vasilka Sancin

5

Splošna načela prava EU

Matej Accetto

5

Stara orientalska prava

Katja Škrubej

5

Staro grško pravo

Katja Škrubej

5

Šolsko pravo - civilnopravni vidik

Barbara Novak

5

Teorija in praksa kaznovanja

Dragan Petrovec

5

Terapevtska intervencija v kriminologiji

Katja Šugman Stubbs

5

Ustavna procesna jamstva v civilnih postopkih

Aleš Galič

5

Ustavnorevizijski in zakonodajni postopek

Igor Kaučič

5

Uvod v upravno znanost

Bojan Bugarič

5

Varstvo socialno-ekonomskih pravic

Grega Strban

5

Volilno pravo

Saša Zagorc

5

Zgodovina pravnopolitične misli

Aleš Novak

5

Zločin in nadzor v informacijski družbi

Aleš Završnik

5

10. Podatki o možnostih izbirnih predmetov in mobilnosti
Študijski doktorski program Pravo ponuja pester in širok nabor izbirnih predmetov. Pravna
fakulteta pa ima vzpostavljene stike s številnim tujimi univerzami in v okviru programa
študijskih izmenjav ponuja možnost, da se del študijskih obveznosti opravi v tujini.
Študenti lahko del svojih študijskih obveznosti opravijo tudi na drugi članici Univerze v
Ljubljani ali na drugi univerzi v Republiki Sloveniji ali tujini v okviru programov študentskih
izmenjav.

11. Kratka predstavitev posameznega predmeta
Učni načrti predmetov in reference izvajalcev študijskega programa so predstavljeni na
http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/ucni-nacrti-7376/.

12.

Raziskovanje in projekti

Pravna fakulteta se ponaša z dolgoletno tradicijo v znanstveno-raziskovalnem delu.
Zaposleni na PF pogosto sodelujejo pri nastajanju slovenske zakonodaje in si s svojim
poglobljenim in širokim poznavanjem specifičnih področij prizadevajo za strokovno
oblikovanje zakonskih tekstov. Tudi s svojimi kritičnimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki
v publikacijah si prizadevajo vplivati na izboljšanje pravnih predpisov.
Več o raziskovanju in projektih Pravne fakultete na: http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-inprojekti/razvojni-projekti/ .

Obiščite nas!

