
PRIDI K NAM
Predavatelji so priznani pravni 

strokovnjaki doma in v Evropi, ki 
spodbujajo aktivno sodelovanje 

študentov na predavanjih in vajah 
ter v njih iščejo ZNANJE.

Dostopnost profesorjev in 
asistentov ter odlično in sproščeno 

vzdušje na fakulteti.

Oblikujemo dobrega pravnika, 
humanista, s kompetencami znanja 

pravnih veščin, ustrezno čustveno 
inteligenco in občutkom za pravo.

Odlične možnosti za študentske 
izmenjave doma in v tujini, kar 

je posebna primerjalna prednost 
Pravne fakultete Univerze v 

Mariboru in vodi v lažjo zaposlitev 
doma in tudi čez mejo.

NE BO TI ŽAL

FAKULTETA 
USPEŠNIH 
PRAVNIKOV

Na raziskovalca s 
področja PRAVA 
imamo najvišjo oceno 
znanstvenega dela, 
največ citatov in največ 
projektnih sredstev.

Spodbujamo znanja tujih jezikov, 
brezplačni tečaji tujih jezikov.

Spodbujamo kakovostno 
znanstvenoraziskovalno delo 
študentov.

Organizacija že tradicionalnih 
konferenc, posvetov in delavnic, 
veliko gostujočih predavanj, 
okrogle mize in pravni večeri.

Odlična študijska infrastruktura.

Lokacija Pravne fakultete v zelo 
lepem delu mesta, blizu mestnega 
parka in študentskih domov.

Širok spekter obštudijskih 
dejavnosti. PR
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Obiščite našo 
spletno stran
www.pf.um.si

Priznani
pravni

strokovnjaki

Pozornost na 
celostni razvoj 

študenta

Topla
domačnost

Mednarodno 
sodelovanje



Vis Moot

Tekmovanje
iz pogajanj

ŠTUDIJSKI 
PROGRAM

I. 
stopnja
Univerzitetni 
študijski pro-
gram »Pravo«

II. 
stopnja
Magistrski 
študijski pro-
gram »Pravo«

III.  
stopnja
Doktorski 
študijski pro-
gram »Pravo«

ČAS TRAJANJA 
ŠTUDIJA

3 leta /
6 semestrov

2 leti /
4 semestre

3 leta /
6 semestrov

OBSEG KREDIT-
NIH TOČK 180 ECTS 120  ECTS 180 ECTS

ŠTEVILO 
ŠTUDIJSKIH 
OBVEZNOSTI

27 IZPITOV

• 1. letnik:
8 izpitov,

• 2. letnik:
9 izpitov,

• 3. letnik:
10 izpitov
(7 obveznih 
predmetov
+ 3 izbirni).

*Z zadnjim 
opravljenim 
izpitom študent 
zaključi študij na 
I. stopnji.

14 IZPITOV 

• 1.  letnik:
9 izpitov
(6 obveznih 
predmetov
+ 3 izbirni),

• 2.  letnik: 5 
izpitov
+ individualno 
raziskovalno 
delo (IRD) + 
zaključno delo.

• 1. letnik:
2 predmeta 
+  individualno 
raziskovalno 
delo (IRD I.).

• 2.letnik:
študent izbere 
enega izmed 
5 modulov 
(civilno, 
gospodarsko, 
kazensko, 
finančno in 
javno pravo) 
3 predmeti + 
IRD II.

• 3. letnik:
IRD III. + 
doktorska 
disertacija.

PRIDOBLJENI 
STROKOVNI 
NAZIV

diplomirani 
pravnik / dipl. 
prav.

magister prava 
/ mag. prav.

doktor znanosti 
/ dr.

ŠTEVILO 
VPISNIH MEST

REDNI ŠTUDIJ: 
120
IZREDNI 
ŠTUDIJ: 25

REDNI ŠTUDIJ: 
120
IZREDNI 
ŠTUDIJ: 20

IZREDNI 
ŠTUDIJ: 25

ERASMUS+

ZAKAJ V TUJINO?

Del študijskih obveznosti 
lahko študenti opravijo na  
partnerski instituciji v tujini, 
opravljene obveznosti se jim 
priznajo na matični fakulteti.

Študenti prejmejo 
štipendijo. 

Min. 3 mesece, max. 12 
mesecev na vsaki stopnji.

Izobraževanje na več kot 
55-ih pravnih fakultetah v 
Evropi.

Študentska izmenjava v prvi vrsti pomeni 
priložnost, da vidite svet.

Študentska izmenjava vam omogoča izkusiti 
drugačne načine izobraževanja.

Spoznavate novo kulturo – številnim 
študentom študentska izmenjava predstavlja 
prvo priložnost za odhod od doma in izkušanje 
samostojnega življenja.

Opravljen študij v tujini je vse pogosteje 
privlačen tudi za bodoče delodajalce v 
Sloveniji, obenem pa lahko preko študija v 
tujini po diplomi tudi lažje navežete stike z 
delodajalci v drugi državi.

Študij v tujini lahko pri vas vzbudi nova 
zanimanja, ki jih ne bi razvili doma. 

Osebni razvoj – samostojno življenje v 
tujini vam v kratkem času omogoči razvoj 
samostojne osebnosti.

Življenjska izkušnja – za številne študente 
čas, ki ga preživijo na študentski izmenjavi, 
predstavlja edino priložnost v življenju, ko 
lahko dlje časa preživijo v tujini. 

BOGATA IZBIRA
OBŠTUDIJSKIH
DEJAVNOSTI

JEZIKOVNI
KOTIČEK

brezplačni tečaji
tujih jezikov

angleščina, francoščina
ruščina, poljščina, 

grščina

ŠTUDENTSKI
SVET PF

AMICUS 
CURIAE -

PRAKSA NA 
SODIŠČU

ELSA in
AEGEE

Študenstka
PRAVDA

ELMC
Moot

STROKOVNE 
EKSKURZIJE 

ZA ŠTUDENTE

Nemčija, Avstrija, Anglija, 
Belgija, Španija, Nizozemska, 
Španija, Portugalska, Italija, 
Litva, Poljska, Turčija, 
Madžarska, Islandija, Ciper, 
Grčija,…I. stopnja Univerzitetni študijski program »Pravo«

• Študenti zaključijo študij brez priprave in zagovora zaključnega dela, ko 
uspešno opravijo vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

• Gre za enovit študij z naborom predmetov, ki diplomantom omogočajo 
uporabo temeljnih pravnih znanj, ki jim omogočajo zaposlitev v gospo-
darstvu in upravi. 

• Študenti, ki zaključijo I. stopnjo študija, lahko opravljajo nekatere 
pomožne posle v pravosodju (npr. različni sodni referenti oz. sodniški 
pomočniki). Z vpisom na II. stopnjo študija nadgradijo pravniška 
znanja s poglabljanjem obstoječih, na prvi stopnji pridobljenih znanj. 
S tem pridobijo potrebna znanja za pristop k opravljanju pravniškega 
državnega izpita, ki je osnova za vsa klasična in temeljna delovna mes-
ta pravnikov, predvsem na celotnem področju pravosodja in samosto-
jnih pravniških poklicev. 

II. stopnja Magistrski študijski program »Pravo«
• Drugostopenjski študij ponuja študentom nadgradnjo znanj z naborom 

izbirnih predmetov iz kazenskega, civilnega, upravnega, gospodarske-
ga in mednarodnega prava ter jim tako omogoča oblikovanje svojega 
profila. Študentom so omogočene določene usmeritve, povezanost s 
prakso in mednarodno povezovanje. Cilj fakultete so razgledani pravni-
ki s pravnim znanjem, kompetencami in veščinami, ki jih bodo uporabili 
pri osnovanju poklicnih poti v pravosodju kot odvetniki, tožilci, notarji, 
svetovalec, strokovni sodelavci, kot pravniki v gospodarskih družbah, 
javni upravi in tudi pri oblikovanju novih podjetij z lastnimi zamislimi.

III. stopnja Doktorski študijski program »Pravo«
• Doktorski študij sledi razvoju družbe in tehnologij in omogoča največjo 

stopnjo kreativnosti pri nastajanju prava, njegovi razlagi in upora-
bi. Temeljna značilnost je usmerjenost v poglobljeno pridobivanje 
metodoloških in teoretičnih spoznanj, ob hkratnem razvijanju modelov 
za prenos osvojenih znanj v prakso in razvoj znanstveno raziskoval-
nega kadra, ki bo z uporabo sodobnih raziskovalnih metod preučeval 
probleme prava v družbi. Študenti lahko glede na lastne interese in 
postavljanje karierne usmeritve aktivno oblikujejo lastno izobraževalno 
pot. Ob podpori mentorjev postopno gradijo potreben nabor znanj in 
raziskovalnih izkušenj za samostojno obvladovanje visoko zahtevnih 
praktičnih problemov svojega raziskovalnega področja.

MUNLawS

DOMAČA IN 
MEDNARODNA 
TEKMOVANJA 
ŠTUDENTOV

DŠPFUM

VPIŠI SE Ustvari si prihodnost - izberi PRAVO
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru


