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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE »EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE« 
 
 
Pogoji za vpis v program 
 
V študijski program 2. stopnje EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE se lahko vpiše kandidat, ki  je zaključil: 

- študijski program 1. stopnje s področja prava (0421), 
- študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij: umetnost in humanistika (02), družbene vede, 

novinarstvo in informacijska znanost (03), poslovne in upravne vede, pravo (04) ter transport, varnost, 
gostinstvo in turizem, osebne storitve (10), 

- visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 
umetnost in humanistika (02), družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (03), poslovne in 
upravne vede, pravo (04) ter transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (10), 

- univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (0421). 
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, 
če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim 
programom, 

- univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: umetnost in 
humanistika (02), družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (03), poslovne in upravne vede, 
pravo (04) ter transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (10), ki se mu prizna do 60 ECTS 
točk, 

- visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (0421). Takemu kandidatu 
se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi 
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom, 

- visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: umetnost in humanistika (02), 
družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (03), poslovne in upravne vede, pravo (04) ter 
transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (10), ki se mu od vpisu prizna 60 ECTS točk, le-
ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 
Kandidati, ki se vpisujejo pod 2. ali 3. alinejo , se lahko vpišejo v študijski program, če pred vpisom opravijo  izpit 
pri predmetih Pravoznanstvo in Angleška pravna terminologija (študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija) v skupnem obsegu 13 ECTS. 
 
V primeru omejitve vpisa se skladno s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o visokem šolstvu izbere kandidate 
glede na povprečno oceno študija na prvi stopnji. 
 

Pogoji o prehodih med programi 
 
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE vpišejo študenti 
študijskih programov 2. stopnje, s področij:  

- pravo (0421) in  
- sorodnih področij: umetnost in humanistika (02), družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

(03), poslovne in upravne vede, pravo (04) ter transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
(10), 
 

ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje 
kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega 
študijskega programa.  
 
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno 
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem 
programu. 
 
 
 
 

 


