
SVEUČILIŠTE U RIJECI 

PRAVNI FAKULTET 

raspisuje natječaj za upis IV. generacije studenata na 

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij  

„Financijsko pravo trgovačkih društava“  

1. Uvjeti za upis 

Pravo upisa ima osoba koja je završila sveučilišni diplomski četverogodišnji studij (dipl. iur.) ili osoba koja je završila 

sveučilišni preddiplomski i diplomski (integrirani) petogodišnji studij prava (mag. iur.). Studij mogu također upisati 

polaznici sa završenim drugim sveučilišnim diplomskim četverogodišnjim studijem ili sveučilišnim preddiplomskim i 

diplomskim studijem (ekonomije i sl.) pod  uvjetom  da  su  tijekom  studija  položili  pravni  predmet  usporediv  

s  predmetom studija. Kandidati koji tijekom studiranja diplomskog, preddiplomskog i diplomskog (integriranog) 

sveučilišnog studija nisu položili  niti  jedan  pravni  predmet  upućuju  se  na  polaganje  predmeta:  Trgovačko  pravo  

ili  Pravo društava. Polaznik mora poznavati najmanje jedan svjetski jezik do razine mogućnosti praćenja stručne 

literature. Pri upisu u studij moguće je uzeti u obzir ostvarene ECTS bodove stečene na drugom poslijediplomskom 

sveučilišnom studiju prema uvjetima navedenima u studijskom programu. 

2. Broj upisnih mjesta, trajanje studija i broj ECTS-a te akademski naziv 

Broj upisnih mjesta je 40. Studij traje dva semestra. Nakon položenih ispita student pristupa izradi završnog rada. Rok 

za dovršetak studija je 18 mjeseci od početka nastave u prvom semestru studija. . Uspješnim završetkom studija 

student ostvaruje 60 ECTS-a i stječe naziv: sveučilišnog specijalista (univ. spec.) financijskog prava trgovačkih društava. 

3. Školarina

Školarina po semestru iznosi 12.500,00 kn (1.659,04 €). Moguće je obročno kartično plaćanje. 

4.  Rok prijave na natječaj i prilozi 

Prijava na natječaj za upis u studij podnosi se od trenutka objave natječaja do 30. travnja 2021. godine Uredu za 

studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka. Obrazac prijave dostupan je na web stranici: 

https://www.pravri.uniri.hr/hr/studiji/fptd.html Prijavi se obvezatno prilažu: izvornik ili ovjerena preslika diplome ili 

uvjerenja o završenom studiju, prijepis položenih predmeta i ocjena postignutih tijekom studija te potvrda o 

zaposlenju (ako je kandidat zaposlen) 

5. Upis i početak nastave

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni do 11. svibnja 2021. godine. Upisi će se provesti u periodu od  

17. do 31. svibnja 2021. godine. O početku nastave na prvom semestru studija upisani kandidati će biti pravodobno 

obaviješteni. Način izvedbe nastave (kontaktna ili online) ovisit će o epidemiološkoj situaciji te preporukama

https://www.pravri.uniri.hr/hr/studiji/fptd.html


Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Rijeci. Nastava je prilagođena zaposlenim osobama i izvodit će se u 

vikend turnusima - petkom u poslijepodnevnim satima (16,30 – 20,30h) i subotom (9-15h). 

 

6. Informacije o studiju 

Informacije o studiju dostupne su na web stranici: https://www.pravri.uniri.hr/hr/studiji/fptd.html  

ili na tel.: 051 359-500, 359-505, 359-600, 359-522, 359-535 (kontakt osobe: doc. dr. sc. Mihaela Braut Filipović i doc. 

dr. sc. Stjepan Gadžo) tijekom radnog vremena, odnosno putem elektroničke pošte: fptd@pravri.hr  
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