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Ugledne univerze po svetu, ki se ponašajo s častitljivo 

tradicijo, se kitijo tudi z doktorskim študijem, s 

kakovostno doktorsko šolo in njenimi diplomanti…. 

Doktorji znanosti so ambasadorji kvalitete posamezne 

univerze na najvišji znanstveni ravni…. 

Delo raziskovalcev in raziskovalk je zahtevno in polno 
izzivov, ki prihajajo tako iz okolja kot iz notranje želje po 
odkrivanju novega in iskanju resnice. Zahtevnost in izzivi 
pa so še večji pri vrhunskih raziskovalcih in 
raziskovalkah. Po eni strani jih spodbuja želja prispevati 
v svetovno zakladnico nova znanja, na drugi strani pa so 
potrebe družbe, reševanje njenih problemov in 
pospeševanje njenega razvoja (Prof. dr. Ivan Svetlik, 
nekdanji rektor UL).



Podatki o študijskem programu

Podatki o študijskem programu

• Študijski program predstavlja po bolonjski 
shemi program tretje stopnje;

• je enovit štiriletni študij (v obsegu 240 

ECTS),  v katerem vsak študent izbere enega 
izmed trinajstih modulov (usmeritev);

• način izvajanja študija je redni študij;

• diplomant pridobi znanstveni naslov doktor
znanosti oziroma doktorica znanosti.



Moduli (usmeritve) programa

Moduli
Razpisana vpisna 

mesta

Civilno pravo 8

Delovno pravo in pravo socialne varnosti 2

Ekonomska analiza prava 2

Evropsko pravo 1

Gospodarsko pravo 8

Kazensko pravo 4

Kriminologija 5

Mednarodno pravo 2

Pravna zgodovina 1

Rimsko pravo 1

Teorija prava in države 2

Upravno pravo 3

Ustavno pravo 2



Število vpisnih mest

• Pravna fakulteta je za študijsko leto 
2022/2023 razpisala 41 mest za vpis v 
doktorski študij Pravo 3. stopnje;

• do 10 % vpisnih mest je predvidenih za Slovence 
brez slovenskega državljanstva in za tujce.



Rok za prijavo in vpis

• Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorski 
študij je 19. avgust 2022;

• vpis bo potekal na sedežu fakultete in bo 

zaključen 30. septembra 2022.



Pogoji za vpis

V doktorski študijski program Pravo se lahko vpiše, 
kdor je končal:
• študijski program druge stopnje (bolonjski 

magisterij); 
• univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 

6. 2004;
• visokošolski strokovni študijski program,

sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za 
pridobitev specializacije ter je pred vpisom 
opravil študijske obveznosti v obsegu do 35 ECTS iz 
študijskega programa 2. stopnje Pravo; 

• študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z 
direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski 
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.



• Kandidatu, ki je pridobil naziv magister 
znanosti, se lahko prizna do 60 ECTS obveznosti 
1. letnika doktorskega študija in se lahko vpiše v 
2. letnik pod pogojem, da pripravi in predloži 
dispozicijo doktorskega dela;

• kandidatom, ki znanstvenega magistrskega 
študijskega programa niso zaključili, se lahko 
priznajo opravljene študijske obveznosti 
znanstvenega magisterija namesto predmetov 1. 
letnika doktorskega študija;

• o priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom v 
doktorski študij, odloča Komisija za doktorski 
študij PF.

Vpis magistrov znanosti



https://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/prijava-teme-dispozicije-doktorske-
disertacije/ :

Dispozicija doktorske disertacije v skladu s 36. členom Pravilnika o doktorskem študiju 
Univerze v Ljubljani, veljavnega  od  1. 10. 2021 dalje, obsega:

- naslov disertacije v slovenskem in angleškem jeziku (napisan z malimi tiskanimi črkami),

- znanstveno področje doktorske disertacije,

- opredelitev raziskovanja, ki vključuje:

-kratek pregled ožjega znanstvenega področja in prikaz dotedanjih raziskav na področju 
doktorske, disertacije in namen raziskave,

-jasno predstavljene hipoteze ali raziskovalna vprašanja ali cilje s kratko obrazložitvijo,
-zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,
-opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirnega prispevka k znanosti,
-seznam relevantne literature s področja doktorske disertacije (ne šteje v obseg 

dispozicije 3 do 7 strani);

- Obrazec NRRP oziroma osnutek Načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v skladu s 50. 
členom pravilnika (velja za generacije doktorskih študentk in študentov, vpisane od 
vključno študijskega leta 2021/2022 dalje).

Dispozicija doktorske disertacije



• Že ob prijavi za vpis je potrebno predložiti 
soglasje predvidenega mentorja ter idejni 
osnutek načrtovane doktorske disertacije;

• 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.

Vpis v 1. letnik



• Vpis s tujimi listinami o izobrazbi
Kandidati zahtevo za priznavanje izobraževanja, ki 
so ga pridobili v tujini, oddajo skupaj s prijavo za 
vpis preko portala eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/  ;

• več informacij o postopkih priznavanja 
izobraževanja je na voljo na https://www.uni-
lj.si/studij/prijavno-sprejemni-
postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-
visokosolski-dr ter v Službi za raziskovalno 
dejavnost in mednarodno sodelovanje Pravne 
fakultete.

Vpis s tujimi listinami o izobrazbi



Glede na število primernih kandidatov in mentorjev, 
lahko Komisija za doktorski študij Pravne fakultete 
določi omejitev vpisa na posameznem modulu 
(usmeritvi).

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri 
kandidatov za vpis upošteva:

• uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena
in ocena mag. dela) - 30%;

• uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit) - 70%.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa



O študijskem programu

• 1. letnik poteka v obliki predavanj in konzultacij 
ter raziskovalnega dela študenta za pripravo 
dispozicije doktorske disertacije;

• v 2. letniku predstavi študent dispozicijo 
svojega doktorskega dela (I. doktorski seminar);

• 3. letnik je v celoti namenjen raziskovalnemu 
delu za pripravo doktorske disertacije;

• v 4. letniku študent predstavi dosežen napredek 
pri raziskovalnem delu (II. doktorski seminar).  

O študijskem programu



Študijska obveznost Število ECTS Semester

I. letnik Obvezni splošni predmet 1 10 1.

Obvezni predmeti modula 3 ali 4 30 1. in 2.

Izbirni predmeti 2 10 1. in 2.

Individualno raziskovalno delo 1 10 1. in 2.

II. letnik Prvi doktorski seminar 1 5 3.

Individualno raziskovalno delo 1 55 3. in 4.

III. letnik Individualno raziskovalno delo 1 60 5. in 6.

IV. letnik Drugi doktorski seminar 1 5 7.

Individualno raziskovalno delo 1 55 7. in 8.

Predmetnik 



O predmetniku

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

• v izbranem modulu študija so praviloma trije 
obvezni predmeti;

• kandidat že ob prijavi za vpis, s soglasjem 
predvidenega mentorja, izbere dva izbirna 
predmeta; 

• predmetnik, učni načrti in seznam mentorjev, 
izvajalcev predmetov je objavljen na spletni 
strani: http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/.

O predmetniku 



Pogoji za napredovanje v programu

• Za prehod v 2. letnik mora študent zbrati najmanj 
45 ECTS ter predložiti prijavo teme z izdelano 
dispozicijo doktorske disertacije;

• za prehod v 3. letnik mora študent opraviti vse 
obveznosti 1. letnika, uspešno opraviti 1. 
doktorski seminar ter pridobiti soglasje Senata 
PF k temi doktorske disertacije;

• za prehod v 4. letnik mora študent opraviti vse 
študijske obveznosti prvih treh letnikov in 
pridobiti soglasje Senata UL k temi doktorske 
disertacije.

Pogoji za napredovanje



Ponavljanje letnika: 

• ponavljanje 1. letnika se lahko dovoli, če je 
študent opravil študijske obveznosti v obsegu 
najmanj 25 ECTS;

• ponavljanje 2. letnika se lahko dovoli, če je 
študent opravil vse študijske obveznosti iz prvega 
letnika študija;

• ponavljanje 3. letnika se lahko dovoli, če je 
študent opravil vse študijske obveznosti iz prvega  
in drugega letnika študija.

• po predhodnem vpisu v zadnji letnik lahko študent 
vpiše dodatno leto (nekdanji absolvent).

Ponavljanje letnika



Rok za predložitev izdelane doktorske 
disertacije 

Doktorand odda doktorsko disertacijo v elektronski 
in tiskani obliki najkasneje v dveh letih od vpisa 
v zadnji letnik študijskega programa oziroma v 
dodatno leto. V primeru upravičenih razlogov (npr.: 
materinstva, očetovstva, daljše najmanj 
šestmesečne dokumentirane bolezenske odsotnosti), 
ki so se zgodili v obdobju od zadnjega vpisa v 
program do roka za oddajo disertacije,  se lahko  
doktorandu na podlagi prošnje izjemoma podaljša 
rok za oddajo disertacije za eno leto. 

Rok za izdelavo disertacije



Študij po tretjestopenjskem študijskem programu 
Pravo konča študent:

• ki opravi vse izpite, oba doktorska seminarja 
ter individualno raziskovalno delo posameznih 
letnikov v skupnem obsegu 240 ECTS; 

• v sodelovanju z mentorjem pripravi in objavi 
najmanj en znanstveni članek. Oceno, ali 
objava izpolnjuje kriterije znanstvenosti, na osnovi 
vloge študenta, sprejme Komisija za spremljanje 
doktorskega študenta (51. člen Pravilnika o 
doktorskem študiju UL); 

• uspešno zagovarja doktorsko disertacijo.

Pogoji za dokončanje študija 



• Šolnina se plačuje za vsak posamezni letnik 
študija; 

• za študente, ki se prvič vpisujejo v študijskem 
letu 2022/2023 in bodo po programu redno 
napredovali, znaša šolnina 9.600 EUR (1. letnik 
3.000 EUR, vsak nadaljnji letnik 2.200 EUR);

• predvideno je obročno plačilo šolnine za 
vsak posamezni letnik: predvidoma 4 oz. 5 (za 1. 
letnik) zaporednih mesečnih obrokov, z 
zapadlostjo prvega obroka v plačilo predvidoma 
30. 10. 2022.

Šolnina doktorskega študija



Referat za doktorski študij PF:

• vsak delovnik med 10. in 12. uro

• ob sredah tudi od 15. do 17. ure

t: 01/42 03 121

e: meta.pfeifer@pf.uni-lj.si

http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/

Vabljeni!

Več informacij


