SVEUČILIŠTE U RIJECI
PRAVNI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za upis III. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij „Pravo europskih
integracija“ u trajanju od 2 semestra, čijim se završetkom stječe 60 ECTS bodova i akademski
naziv sveučilišni/a specijalist/specijalistica prava europskih integracija – univ. spec. iur.
1. Uvjeti za upis
Pravo upisa na Studij ima osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
pravni studij (mag. iur.). Diplomirani pravnik odnosno magistar prava upisuje se bez posebnih
uvjeta.
Osobe koje su završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, politologije,
sociologije, psihologije, povijesti te ostalih društvenih znanosti, za upis moraju položiti dva ispita:
Opći dio građanskog prava i obvezno pravo i Ustavno pravo prema studijskom programu
Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija pravo Pravnog fakulteta u Rijeci.
Polaznik mora poznavati najmanje jedan svjetski jezik do razine mogućnosti praćenja stručne
literature i osnovne stručne komunikacije.
2. Broj upisnih mjesta
Broj upisnih mjesta je 50. Minimalna upisna kvota je 30 i studij se neće izvoditi ako je upisano
manje studenata.
3. Školarina
Školarina po semestru iznosi 9.500,00 kn. Moguće je obročno kartično plaćanje.
4. Prijave na Natječaj
Prijava na natječaj za upis na Studij podnosi se na propisanom obrascu, Uredu za studente
Pravnog fakulteta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka.
Obrazac
prijave
dostupan
je
na
Internet
adresi:
http://pravri.uniri.hr/files/studiji/pei/prijava_PEI_III.doc
Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju
2. Prijepis položenih predmeta i ocjena postignutih tijekom studija (dodatak diplomi)
3. Potvrdu o zaposlenju (ako je kandidat zaposlen)
4. Potvrdu ili izjavu o poznavanju stranog jezika
Rok za podnošenje prijave za upis na Studij je 30. rujna 2018. godine.
5. Upis
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni do 15. listopada 2018. godine.
Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o upisu na Studij.
6. Informacije o Studiju
Informacije
o
Studiju
mogu
se
dobiti
na
Internet
stranici:
http://pravri.uniri.hr/hr/studiji/pei.html, putem elektroničke pošte pei@pravri.hr ili na tel.
051/359-534.

