I. RAZPISANA VPISNA MESTA
Pravna fakulteta bo za študijsko leto 2020/2021 razpisala 41 mest za vpis v doktorski študij
Pravo 3. stopnje (čas trajanja študija: 4 leta). Do 10 % vpisnih mest je predvidenih za Slovence
brez slovenskega državljanstva in za tujce.
Pripadajoče število vpisnih mest po posameznih modulih, ki jih bo Pravna fakulteta Univerze
v Ljubljani izvajala v študijskem letu 2020/2021, je naslednje:
Modul

Razpisana vpisna
mesta

Civilno pravo
Delovno pravo in pravo socialne varnosti

8
2

Ekonomska analiza prava

2

Evropsko pravo
Gospodarsko pravo

1
8

Kazensko pravo

4

Kriminologija
Mednarodno pravo

5
2

Pravna zgodovina

1

Rimsko pravo
Teorija prava in države

1
2

Upravno pravo

3

Ustavno pravo
SKUPAJ

2
41

II. PRIJAVA ZA VPIS
•
•

•

Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorski študij je 21. avgust 2020.
Že ob prijavi je potrebno navesti dva izbirna predmeta ter predvidenega mentorja.
Oba podatka z okvirnim naslovom teme doktorske disertacije sta tudi del obrazca B3
Predlog mentorstva na podiplomskem doktorskem študiju, ki ga je potrebno,
izpolnjenega ter s podpisom mentorja, priložiti prijavi za vpis v doktorski študij.
Obvezna priloga prijavi mentorstva ob prvem vpisu v 1. letnik doktorskega študija je
idejni osnutek načrtovane doktorske disertacije. Relevantnost in kakovost idejnega
osnutka se upoštevata kot del izbirnega izpita.
Poleg obrazca Predlog mentorstva na podiplomskem doktorskem študiju z idejnim
osnutkom načrtovane doktorske disertacije je prijavi potrebno priložiti: življenjepis,
overjeno kopijo diplomske listine (dodiplomskega in podiplomskega študija) oz.
potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana, potrdilo o opravljenih izpitih in
povprečni oceni izpitov (dodiplomskega in podiplomskega študija) v originalu, potrdilo
o znanju tujega jezika ter sklep o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja

•

•

•

•
•
•
•

izobraževanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, če je kandidat pridobil strokovni
ali znanstveni naslov v tujini.
Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, zahtevo za
priznavanje izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ.
Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh:
http://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/ .
Več informacij o postopkih priznavanja izobraževanja, ki bi jih kandidati potrebovali ob
prijavi, je na voljo v mednarodni pisarni Pravne fakultete, e-naslov:
darja.rabzelj@pf.uni-lj.si .
Kandidati, ki so že pridobili naziv magister znanosti in se prijavljajo za vpis neposredno
v drugi letnik doktorskega študija (po merilih za prehode), morajo ob prijavi oddati tudi
obrazec B3 Prijava teme z izjavo o avtorstvu z izdelano dispozicijo doktorske disertacije
(namesto idejnega osnutka načrtovane doktorske disertacije) ter izjavo predlaganega
mentorja, da s predlogom teme soglaša (več o prijavi teme doktorske disertacije na
povezavi http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/prijava-teme-doktorske-disertacije/ ).
Natisnjeno in podpisano prijavo za vpis v doktorski študij Pravo je potrebno poslati
skupaj s priloženimi dokazili in predlogom mentorstva, najkasneje do 21. avgusta
2020, na naslov: UL Pravna fakulteta, Referat za doktorski študij, Poljanski nasip 2, SI
– 1000 Ljubljana.
Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki še niso zaključili študija za pridobitev izobrazbe, ki
je pogoj za vpis. Prijavi priložijo vsa ostala dokazila in jo nato pred vpisom dopolnijo s
potrdilom o diplomiranju.
Informativni dan za doktorski študij 3. stopnje bo potekal v četrtek, 21. maja 2020 ob
17. uri na sedežu Pravne fakultete v Ljubljani, v Modri predavalnici.
Cenik šolnin in prispevkov za študij je objavljen na spletni strani Pravne fakultete
http://www.pf.uni-lj.si/fakulteta/katalog-dokumentov/ceniki/ .
Vpis bo potekal na sedežu fakultete in bo zaključen 30. septembra 2020.
Iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa se
bodo kandidati lahko vpisali najpozneje do 30. oktobra 2020.

Pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), enaslov: ekc@gov.si, tel.: 080 20 02 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00
386 1 478 85 90.

Več informacij o študiju, ki bi jih kandidati potrebovali ob prijavi, je na voljo na spletni povezavi
http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/ in v referatu za doktorski študij Pravne fakultete.

