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Dekan, prof. dr. Rajko Pirnat je sprejel naslednje spremembe Navodil za
sodelovanje PF na mednarodnih študentskih tekmovanjih, ki jih je oblikovala
Komisija PF za mednarodna študentska tekmovanja na svoji seji 17. 6. 2008, s
katerimi sedaj seznanja Senat PF:

Navodila za sodelovanje Pravne fakultete na mednarodnih
študentskih tekmovanjih (MC)1
Študentje Pravne fakultete v Ljubljani nastopajo na mednarodnih študentskih
»moot court« (MC) tekmovanjih organizirano in vnaprej verificirano s strani
fakultete.
Komisija PF (dekan, učitelj, predstavnik študentov) pripravi, senat pa vsako leto
v mesecu oktobru (za prihodnje študijsko leto) verificira seznam tekmovanj, ki se
jih bodo udeleževali študentje PF. Izjemoma lahko Komisija PF predlaga senatu v
verificiranje dodatno MC tekmovanje tudi po tem roku.
Komisija imenuje mentorja in člane posamezne ekipe. Upravni odbor PF določi
višino finančnih sredstev, namenjenih sofinanciranju sodelovanja na MC
tekmovanjih. Na podlagi prejetih prošenj in predračunov stroškov posameznih
ekip UO določi tudi obseg sredstev za posamezna tekmovanja.
Izbor posameznih tekmovanj sledi kriteriju kakovosti, hkrati pa naj bo še
obvladljiv obseg navedene aktivnosti glede na obremenitve študentov. Na
vsakem izbranem tekmovanju lahko sodeluje le ena skupina PF, vsak študent pa
lahko kot član ekipe v posameznem študijskem letu sodeluje praviloma le enkrat
na enem tekmovanju.

SESTAVA IN DELO ŠTUDENTSKE EKIPE
Ekipe študentov za MC tekmovanje vodijo mentorji, ki jih imenuje Komisija PF
za mednarodna študentska tekmovanja. Mentorji so visokošolski učitelji ali
mlajši pedagoški sodelavci, ki lahko v izvedbo vključijo tudi zunanje sodelavce.
Vodja ekipe je lahko mentor sam ali pa zunanji sodelavec.
Fakulteta lahko z vodjo ekipe sklene fakulteta ustrezno pogodbeno razmerje, na
podlagi katerega se mu v okviru sprejetega proračuna ekipe omogoči povrnitev
stroškov in izplačilo nagrade v znesku, ki ga vsako leto določi Komisija PF za
študentska tekmovanja. Ta znesek se zagotovi v tistem delu proračuna ekipe, ki
ga prispeva fakulteta. V primeru, da je vodij ekipe več, se ta znesek porazdeli.
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Tekmovalno ekipo sestavljajo študentje PF, ki izmed sebe izberejo sekretarja
ekipe.
Vodje ekip v sodelovanju z mentorji in študenti predlagajo ekipo, odgovarjajo za
njeno pripravo in izbor donatorjev ter pripravijo finančni predračun za potrebe
odločanja UO PF. Po zaključku tekmovanja mentorji ali vodje ekip poskrbijo za
končno vsebinsko in finančno poročilo, ki ga predložijo senatu. Sekretarji ali
vodje ekip vodijo zapis o pripravah in nastopu ekipe, mentorji ali vodje ekip pa
rešujejo organizacijska vprašanja.

MATERIALNA OSNOVA
Za verificirana sodelovanja na MC Pravna fakulteta v okviru možnosti poskrbi
za:
- prostor,
- fotokopiranje,
- pristop do knjig v knjižnici,
- finančno podporo in sodeluje s priporočili pri pridobivanju sponzorskih in
donatorskih sredstev.

NAGRADE
Za uspešno sodelovanje lahko Pravna fakulteta podeli študentom priznanja
fakultete.
Mentorji ekip ali nosilci predmetov lahko po svoji presoji predlagajo upoštevanje
uspešnega sodelovanja na tekmovanju pri njihovem izpitu. Predlog se poda
komisiji za študijske zadeve, senat pa takšne predloge verificira.

