NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA
FAKULTETA
- Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica
- tel: (05) 338-44-00
- e-pošta: info@epf.nova-uni.si

Informativno mesto:
- Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica in
- Referat za študijske zadeve, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
Informativni dnevi:
- Nova Gorica (EDA Center, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): torek, 21. 5. 2019,
ob 16:00
- Ljubljana (Mestni trg 23, 1000 Ljubljana): sreda, 22. 5. 2019, ob 16:00

Fakulteta izvaja doktorski študijski program za pridobitev znanstvenega naslova: doktor ali
doktorica znanosti z označbo področja »pravo«.

PODIPLOMSKI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Stopnja študija:
Tretja stopnja.
Trajaje študija:
Študij po programu Pravo 3. stopnje traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Kraj izvajanja študijskega programa:
Ljubljana.

Postopek prijave in roki za prijavo na vpis in izvedbo vpisa v 1. letnik
Prijavna roka:
1. rok od 17. 6. 2019 do 16. 8. 2019
2. rok od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019
3. rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 25.9.2019 do 26.9.2019 do 12. ure

Vpisna roka:
1. rok od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019
2. rok od 19. 9. 2019 do 26. 9. 2019
3.rok od 27. 9. 2019 do 30. 9. 2019
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali
overjena fotokopija, v spremnem dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Priloge
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija.
Kot pravočasna se upošteva:
a) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka
prijavnega roka in
b) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v
zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu
zavodu do zaključka prijavnega roka.
Priloge k prijavi1

Vpisni pogoji:
V začetni letnik doktorskega študijskega programa se lahko vpiše kdor je zaključil:
 študijski program 2. stopnje;
 študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je
ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 štiriletni univerzitetni dodiplomski študijski program sprejet pred 11. 6. 2004;
 študijski program za pridobitev specializacije po visokošolski strokovni izobrazbi
sprejet pred 11. 6. 2004, če opravi še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do
60 kreditnih točk.

1

Glej prilogo k temu razpisu.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je zaključil enakovredno izobraževanje v tujini.
Omejitev vpisa:
V primeru, da število prijav za vpis v doktorski študijski program bistveno presega število
razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opreme in druge) bo
fakulteta v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, vpis omejila.
Pri tem se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila:
1. Povprečna ocena na podiplomskem študiju – 60 % točk;
2. Ocena magistrskega dela – 40% točk.
O tem odloča Študijska komisija.

Oblika študija:
Fakulteta organizira izredni študij.
Vpisna mesta:
1. letnik
Pravo 3. stopnja

Izredni študij
40

Nadaljevanje študija po merilih za prehode
O možnosti prehoda kandidata na triletni podiplomski doktorski študijski program Pravo
odloča Študijska komisija.
Prehod med študijski programi tretje stopnje je mogoč v skladu z Zakonom o visokem šolstvu
in smiselni uporabi Meril za prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med
študijskimi programi iste stopnje.
Prehod v 2. oziroma 3. letnik triletnega podiplomskega doktorskega študijskega programa
Pravo je možen z drugih študijskih programov tretje stopnje. Študentom se po pregledu že
opravljenih študijskih obveznosti lahko v celoti ali delno priznajo ter določijo študijske
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma
specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se
prizna že opravljene obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
Neposredno v drugi letnik se lahko vpiše:
- kdor je zaključil študij na študijskem programu za pridobitev magisterija, sprejetem
pred 11. 6. 2004, z ostalih področji.

Neposredno v tretji letnik se lahko vpiše:
- kdor je zaključil študij na študijskem programu za pridobitev magisterija, sprejetem
pred 11. 6. 2004, z ustreznega področja. Za ustrezna področja se po ISCED kvalifikaciji
smatra vse akreditirane dodiplomske programe s področij Pravo (38), Družbene vede
(31) in Humanistika (22).

Prijavna roka:
1. rok od 17. 6. 2019 do 16. 8. 2019
2. rok od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019

Vpisna roka:
1. rok od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019
2. rok od 19. 9. 2019 do 26. 9. 2019

Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali
overjena fotokopija, v spremnem dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Priloge
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija.
Kot pravočasna se upošteva
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka
prijavnega roka in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem
oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do
zaključka prijavnega roka.
Priloge k prijavi2

2

Glej prilogo k temu razpisu.

Vpisna mesta:
2. letnik
Pravo 3. stopnja

Izredni študij
30

3. letnik
Pravo 3. stopnja

Izredni študij
30

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
Prijavna roka:
1. rok od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019
2. rok od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Vpisna roka:
1. rok od 8. 7. 2019 do 20. 7. 2019
2. rok od 9. 9. 2019 do 21. 9. 2019

Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali
overjena fotokopija, v spremnem dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Priloge
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija.
Kot pravočasna se upošteva
a) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka
prijavnega roka in
b) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v
zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu
zavodu do zaključka prijavnega roka.

Priloge k prijavi3
Vpisna mesta:
1. letnik
Pravo 3. stopnja

Izredni študij
20

Vpisna mesta za vzporedni študij
Prijavna roka:
1. rok od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019
2. rok od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Vpisna roka:
1. rok od 8. 7. 2019 do 20. 7. 2019
2. rok od 9. 9. 2019 do 21. 9. 2019

Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali
overjena fotokopija, v spremnem dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Priloge
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija.
Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
Priloge k prijavi4
3
4

Glej prilogo k temu razpisu.
Glej prilogo k temu razpisu.

Vpisna mesta:
1. letnik
Pravo 3. stopnja

Izredni študij
2

Razpisno besedilo je sprejel Upravni odbor Evropske pravne fakultete s sklepom št. _____ na
6. seji, dne _____ in Senat Nove univerze s sklepom št. ______na __. seji, dne ________.
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