
Informativni dan:

Za zainteresirane študente bo Pravna fakulteta organizirala 
informativni dan, ki bo v sredo, 10. junija 2009 in v Ëetrtek,
27. avgusta 2009 ob 16. uri na Pravni fakulteti.

Vpis:

Rok za oddajo prijav na doktorski študij Pravo je 1. 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.

Tistemu, ki je konËal nebolonjski magistrski študijski program, 
po katerem je pridobil naziv magister znanosti, se lahko 
prizna do 60 ECTS iz prvega letnika doktorskega študija in 
se lahko vpiše neposredno v drugi letnik doktorskega študija 
pod pogojem, da pripravi in predloži dispozicijo doktorskega 
dela. 

©tudentom, ki so bili ali so vpisani na magistrski študijski 
program, pa ga niso konËali s pridobitvijo naziva magister 
znanosti, se lahko priznajo opravljene obveznosti 
namesto predmetov prvega letnika doktorskega študija. 
O priznavanju opravljenih obveznosti odloËa komisija, 
odgovorna za doktorski študij.

Drugi zainteresirani študenti lahko preverijo vpisne pogoje 
na spletni strani Pravne fakultete.

©olnina in izvedba programa:

©olnina se plaËuje za vsak letnik doktorskega študija in 
znaša za:

• I. letnik  3.507,54 EUR 
• II. letnik  2.044,39 EUR
• III. letnik 2.044,39 EUR

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.

Razpis:

Razpis za vpis v doktorski 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.

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 121
+ 386 1 42 03 113

www.pf.uni-lj.si
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PRAVNA FAKULTETA V LJUBLJANI



V skladu s splošno usmeritvijo bolonjske reforme študija je 
doktorski študij Prava predviden kot enovit triletni doktorski 
študij, v katerem vsak študent izbere enega izmed naslednjih 
modulov (usmeritev):

• Civilno pravo 
• Delovno pravo
• Ekonomska analiza prava
• Evropsko pravo
• Gospodarsko pravo
• Kazensko pravo
• Mednarodno pravo 
• Pravna zgodovina 
• Rimsko pravo 
• Teorija prava in države 
• Upravno pravo 
• Ustavno pravo 

Po uspešno konËanem pridobi študent pridobi strokovni naslov 
doktor/doktorica znanosti.

Prvi letnik doktorskega študija je namenjen poglabljanju 
metodoloških in teoretiËnih znanj ter aktualnim spremembam 
na izbranih pravnih podroËjih. Predavanja so zastavljena 
multidisciplinarno kot sinteza razliËnih spoznanj, pridobljenih 
v teku predhodnega študija. Pri tem ne gre za nove predmete, 
ampak za bolj poglobljeno, povezovalno in analitiËno 
obravnavanje problemov, obogatenih s primerjalnopravno 
metodo, za kar v nižjih oblikah študija ni niti Ëasa niti potrebe. 

V izbranem modulu študija so praviloma trije obvezni predmeti, 
ki pokrivajo  temeljne pravne discipline na izbranem podroËju 
študija. Vsak študent lahko prosto izbere dva izbirna predmeta 
iz liste, ki obsega 48 predmetov. Namesto izbirnih predmetov v 
obsegu 10 ECTS lahko študent opravi obveznosti na drugi Ëlanici 
Univerze v Ljubljani ali drugi univerzi v Sloveniji ali tujini, Ëe gre 
za vsebine, ki so povezane z nameravano temo doktorskega 
dela, o Ëemer na predlog študenta odloËa komisija za študijske 
zadeve. ©tudentom, ki imajo opravljen pravniški državni izpit 
oziroma pravosodni izpit se prizna 10 ECTS, s katerimi se lahko 
nadomestijo izbirni predmeti.

V preostalih dveh letnikih je doktorski študij zasnovan kot 
individualno raziskovalno delo študenta, ki vodi k cilju izdelavi 
doktorskega dela, pri tem pa je študent voden s strani izbranega 
uËitelja mentorja. Predvidena sta tudi dva doktorska seminarja, 
na katerih vsak kandidat najprej predstavi dispozicijo svojega 
doktorskega dela in kasneje sprotne ugotovitve in sklepe svojega 
raziskovalnega projekta.

D
 Doktorski študij 
 je krona študijskega
 procesa in je
 namenjen  
 najsposobnejšim   
 študentom.

I. letnik doktorskega študija

 ©tevilo ECTS Semester

Teorija prava in metodologija 10 Prvi 
znanstvenega dela  

Obvezni predmet modula 1 10 Prvi 

Obvezni predmet modula 2 10   Prvi 

Obvezni predmet modula 3* 10 Drugi

Izbirni predmet 1 5 

Izbirni predmet 2 5 Drugi

Individualno raziskovalno delo 10 Prvi in drugi

* v modulu kazensko pravo študent namesto obveznega predmeta modula 3 vpiše dva 
dodatna izbirna predmeta s podroËja kazenskega prava; v modulu ustavno pravo študent 
namesto obveznega predmeta modula 3 vpiše dva obvezna predmeta s 5 ECTS

II. letnik doktorskega študija

 ©tevilo ECTS Semester

Prvi doktorski seminar 5 Tretji

Drugi doktorski seminar 5 »etrti

Individualno raziskovalno delo 50 Tretji in Ëetrti

III. letnik doktorskega študija

 ©tevilo ECTS Semester

Individualno raziskovalno delo  60 Peti in šesti

Vpisni pogoji:

V prvi letnik doktorskega študija Pravo se lahko vpiše, kdor 
je konËal  dosedanji univerzitetni študijski program pravo in 
pridobil naziv diplomirani pravnik.


