
oziroma pravniški državni izpit in državni izpit iz uprave se 
prizna samo pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

O priznavanju ECTS odloËa na podlagi individualne vloge 
študenta, ki jo odda ob vpisu, πudijska komisija PF.

Vpisni pogoji:

V magistrski program Pravo se lahko vpiše:
•	 kdor	je	konËal	dosedanji	univerzitetni	(nebolonjski)		 	
 študijski program in pridobil naziv univerzitetni
 diplomirani pravnik
•	 kdor	je	konËal	univerzitetni	študijski	program	pravo	prve		
	 stopnje	(bolonjski	program)	v	obsegu	najmanj	240	ECTS
 Drugi zainteresirani študenti lahko preverijo vpisne   
 pogoje na spletni strani Pravne fakultete.

©olnina in izvedba programa:

©olnina	za	celoten	magistrski	program	znaša	2.496,08	EUR.
©tudentom, ki so jim priznane doloËene obveznosti se 
šolnina	lahko	zmanjša	do	50%.	Upravni	odbor	PF	lahko	na	
podlagi vloge odobri obroËno plaËevanje šolnine.

Predavanja iz posameznih obveznih in izbirnih predmetov 
bodo	organizirana,	Ëe	bo	prijavljenih	veË	kot	10	študentov.	
»e bo prijavljenih študentov manj, bodo organizirane 
konzultacije. Predavanja in konzultacije bodo organizirane
v popoldanskem Ëasu oziroma v soboto dopoldan.

MZa zainteresirane študente bo Pravna fakulteta organizirala 
informativni	dan,	ki	bo	v	sredo,	10.	junija	2009	in	v	Ëetrtek,
3.	septembra	2009	ob	16.45.	uri	na	Pravni	fakulteti.

Razpis:

Razpis	za	vpis	v	magistrski	študij	Pravo	bo	objavljen	v	petek,
29.	maja	2009	na	spletni	strani	Univerze	v	Ljubljani	in	v	soboto
30.	maja	2009,	v	dnevnem	Ëasopisu	Dnevnik.

Vpis: 

Rok	za	oddajo	prijav	na	magistrski	študij	Pravo	je	10.	september	
2009.	Vpišite	se	lahko	v	podiplomskem	referatu	Pravne	fakultete	
od	28.	septembra	do	15.	oktobra	2009,	vsak	delovnik	od	10.00	
do	12.00	ure.	Vpisni	obrazci	so	dostopni	na	spletni	strani	Pravne	
fakultete

Dodatne informacije:

Dodatne informacije lahko dobite v podiplomskem referatu Pravne 
fakultete	vsak	delovnik	med	10.00	in	12.00	uro	in	na	telefon	
01/4203121	ter	na	spletni	strani	Pravne	fakultete	www.pf.uni-lj.si.

magistrski
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Magistrski študijski program Pravo je enoletni študij, ki obsega 
dva semestra in študentom omogoËa izbiro enega izmed 
naslednjih usmeritvenih modulov:

• Splošni modul
• Gospodarskopravni modul
• Državnopravni modul
• Mednarodnopravni modul

Skupni imenovalec magistrskega študija je sinteza. VeËina 
predmetov iz programa Ërpa osnove iz razliËnih obveznih 
in izbirnih predmetov prvostopenjskega študija, jih povezuje 
in oblikuje v novo kvaliteto, ki se približuje naravi in metodi 
zahtevnejših pravniških del in zahtevam pravniškega državnega 
izpita. Pri tem je bistvenega pomena predvsem možnost 
povezovanja formalnega in materialnega prava. 

Po uspešno konËanem študiju pridobi študent strokovni naslov 
magister prava oziroma magistrica prava v skladu z zakonom in 
se pristavlja za imenom in priimkom. Naslov magister oziroma 
magistrica prava je glede zaposlitvenih pogojev enak kot 
pridobljeni naziv univerzitetni diplomirani pravnik, pridobljen po 
nebolnjskih študijskih programih. Diplomantom teh programov 
Pravna fakulteta omogoËa pridobitev naslova magister oziroma 
magistrica prava po novem programu, pri tem pa v najveËji meri 
priznava že opravljene obveznosti, dodatno izobraževanje in 
pridobljene izkušnje.

Razpisani	magistrski	študij	je	namenjen	predvsem	diplomantom	
starih univerzitetnih študijskih programov, ki z izpolnitvijo 
manjkajoËih obveznostih lahko pridobijo naslov magister oziroma 
magistrica prava. Bolonjski študijski programi temeljijo na sistemu 
ECTS	(kreditnih	toËk).	Za	dokonËanje	magistrskega	študijskega	
programa	je	treba	zbrati	60	ECTS,	ki	se	jih	zbere	s	seštevanjem	
toËk za opravljene izpite, diplomsko nalogo in priznane druge 
obveznosti. 

M
 Magistrski študijski  
 program Pravo je  
 novost v programu  
 pravnega študija na  
 Pravni fakulteti. 
 Program pomeni 
nadgradnjo novega prvostopenjskega 
programa in skupaj z njim zagotavlja 
formalno raven izobrazbe, ki se 
zahteva kot pogoj za opravljanje 
pravniškega državnega izpita. Zato 
novega magistrskega študija ni 
mogoče primerjati z dosedanjim 
nebolonjskim magistrskim študijem.

Program:

•	 Filozofija	prava	6	ECTS	(izpit	se	v	celoti	prizna
	 diplomantom	PF	v	Ljubljani,	ki	so	opravili	izpit
	 v	dosedanjem	univerzitetnemu	(nebolonjskemu)		 	
 študijskemu programu
•	 Mednarodno	zasebno	pravo	6	ECTS	(izpit	se	v	celoti			
	 prizna	diplomantom	PF	v	Ljubljani,	ki	so	opravili	izpit
	 v	dosedanjemu	univerzitetnemu	(nebolonjskemu)		 	
 študijskemu programu
•	 Trije	usmeritveni	predmeti	modula,	vsak	po	8	ECTS,			
	 skupaj	24	ECTS	(posamezni	predmeti	se	diplomantom	
	 PF	v	Ljubljani	lahko	priznajo	glede	na	opravljene		 	
 obveznosti v dosedanjemu univerzitetnemu
	 (nebolonjskemu)	programu
•	 Dva	izbirna	predmeta,	vsak	po	6	ECTS,	skupaj	12	ECTS
•	 Diplomska	naloga	12	ECTS

Navedbe vseh predmetov so dostopne na spletni strani 
Pravne fakultete.

©tudentu, ki je opravil pravosodni izpit ali pravniški državni
izpit	se	prizna	do	22	ECTS	iz	obveznih	ali	izbirnih	predmetov.
©tudentu, ki je opravil državni izpit iz uprave se prizna na 
modulu	državno	pravo	prizna	14	ECTS	iz	enega	obveznega	
in	enega	izbirnega	predmeta,	pri	ostalih	modulih	pa	6	ECTS	
iz izbirnih predmetov. ©tudentu, ki je opravil pravosodni izpit 


