Multidisciplinarna zasnova predmetnika prve in druge
stopnje z več kot 80 rednimi ter izbirnimi predmeti
nudi študentom široko izobrazbo in odlične
zaposlitvene možnosti.
Poleg predavanj je na fakulteti
organizirano bogato obštudijsko
življenje, ki prinaša študentom
nove stike doma in v tujini ter redno
tudi vrhunske uvrstitve na
mednarodnih študentskih
tekmovanjih.
Pedagoško delo opravlja več kot
50 uglednih članov pedagoškega zbora.
Pravna fakulteta v Ljubljani
je tudi mednarodno usmerjena in
mednarodno uveljavljena fakulteta, študenti pa imajo
reden stik z mednarodno uveljavljenimi profesorji in
praktiki iz tujine, denimo v okviru Mednarodnega foruma
Pravne fakultete, mednarodnih konferenc in poletnih šol.

1. najstarejša, najprestižnejša, najboljša;
2. izvrstni študijski pogoji;
3. bogat predmetnik in široka izobrazba;
4. dinamično obštudijsko življenje;
5. številčen in ugleden profesorski zbor;
6. mednarodno uspešni diplomanti;
7. številne možnosti študija v tujini;
8. najbogatejša pravna knjižnica v Sloveniji;
9. odlična priprava na delo v pravniških poklicih;
10. ker ne potrebujete le vi Pravne fakultete,
temveč tudi Pravna fakulteta vas.

Program študija prava na Pravni fakulteti je
zasnovan tako, da študentom ponuja najboljšo osnovo za opravljanje pravniškega
državnega izpita. Diplomanti naše fakultete na pravniškem državnem izpitu dosegajo odlične rezultate.

Pogoj za zaposlitev v pravosodnih poklicih (sodnik, odvetnik, tožilec, notar) je
opravljen pravniški državni izpit. K opravljanju pravniškega državnega izpita lahko
pristopijo diplomanti, ki so končali prvo
Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je in drugo stopnjo pravnega študija.
organiziran v skladu z načeli bolonjske
reforme. Univerzitetni študijski program Magistrski študijski program Pravo druge
Pravo prve stopnje traja štiri leta. Diplo- stopnje traja eno leto, diplomant pa primant pridobi naziv diplomirani pravnik dobi naziv magister prava oziroma magisoziroma diplomirana pravnica.
trica prava.

Študenti lahko del študija opravijo na tujih
partnerskih fakultetah v okviru različnih
izmenjavnih programov (npr. Erasmus+).
V tujini opravljene izpite lahko študent po
vrnitvi s študijske izmenjave uveljavlja kot
del opravljenih študijskih obveznosti na
naši fakulteti.
Pravna fakulteta pa poleg prvostopenjskega in drugostopenjskega študija prava
izvaja tudi doktorski študij za pridobitev
doktorata znanosti. Vanj se lahko vpišejo
diplomanti druge stopnje, ob izpolnitvi posebnih pogojev pa tudi diplomanti drugih
fakultet.

