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PRAVNI FAKULTET U RIJECI
12. prosinca 2018. raspisuje

NATJEČAJ
za upis na Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
(skraćeno: Doktorski studij) čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv
doktor pravnih znanosti (dr. sc.).
Odluka o upisima na Doktorski studij Pravnog fakulteta u Rijeci od 25. rujna 2013. (u daljnjem
tekstu: Odluka) i drugi neposredni pravni temelji objavljeni su na internetskim stranicama
Fakulteta http://pravri.uniri.hr/hr/studiji/doktorski.html.

Uvjeti upisa
Na studij se može upisati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. završila je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij (mag. iur.) ili
dodiplomski sveučilišni pravni studij (dipl. iur.). Vijeće Studija može u iznimnim
slučajevima dopustiti upis i onim kandidatima koji nisu završili sveučilišni studij prava
sukladno uvjetima iz čl. 7. Odluke;
2. ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
a. prosječan uspjeh na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju prava ili dodiplomskom sveučilišnom studiju prava 3,5 ili viši;
b. završila je poslijediplomski magistarski znanstveni studij pravne znanosti s
postignutim prosječnim uspjehom 3,5 ili višim;
c. ispunila je sve studijske obveze jedne godine poslijediplomskoga znanstvenog
studija pravne ili druge znanosti s prosječnim uspjehom 3,5 ili višim;
d. završila je poslijediplomski specijalistički studij s postignutim prosječnim
uspjehom 3,5 ili višim; te
e. objavila je, kao jedina autorica ili kao jedna od dva ili tri autora, tri znanstvena ili
stručna rada, od kojih najmanje jedan znanstveni rad što se priznaje (po Pravilniku
o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ili drugom ekvivalentnom aktu) za izbor
u znanstveno zvanje iz polja pravo.
3. služi se stranim jezicima najmanje u mjeri u kojoj je to nužno za znanstvena istraživanja u
pravu, i to jednim dopunskim jezikom studija, tj. engleskim, njemačkim, talijanskim ili
francuskim aktivno (čita, razumije, govori i piše), a još jednim svjetskim jezikom, tj.
dopunskim jezikom ili drugim službenim jezikom UN-a, pasivno (čita), s tim da se
engleskim jezikom služi barem pasivno;
4. podnijela je prijedlog osobnog plana doktorskog studija koji pokazuje sposobnost
uočavanja važnu praznine u znanju o pravu i pronalaska načina popunjavanja te praznine
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vlastitim istraživanjem čiji će ishod vjerojatno biti izvoran znanstveni rad opsega
monografije;
5. našla je mentora ili dva sumentora iz reda nastavnika Studija koji imaju objavljene
znanstvene radove bliske predloženoj temi doktorske disertacije;
6. preporučena je od dva sveučilišna nastavnika prava ili od druge dva istaknuta pravnika i
7. sposobna je obraniti svoj osobni plan doktorskog studija.

Visina školarine i troškovi upisa
1. Sukladno čl. 10. Odluke, visina školarine iznosi 99.000,00 kn, što između ostalog obuhvaća
i troškove obrane disertacije i troškove provedbe upisa. Plaćanje je periodično prilikom
upisa u semestar. Iznos školarine za razlikovni studij je 150,00 kn za 1 EČTS, a za završni
dio studija 550,00 kn za 1 ECTS.
2. Studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju sukladno članku 11. Odluke.
3. Raniji studenti integriranog studija prava Pravnog fakulteta u Rijeci također mogu
ostvariti pravo na stipendiju sukladno članku 4. Pravilnika o nagrađivanju studenata.

Prijava
Prijava se podnosi na propisanom obrascu, osobno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom
poštom na adresu Pravni fakultet u Rijeci, Hahlić 6, HR-51000 Rijeka (uz naznaku: upis na
doktorski studij), i, uz to, elektroničkom poštom na adresu: ridoc@pravri.hr s oznakom predmeta
„prijava na natjecaj“.
Rok za podnošenje prijave za upis je u ljetni semestar ak. god. 2018./2019. je 25. siječnja 2019.
godine.
Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. presliku diplome o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom studiju i drugih
studija iz toč. 2. uvjeta upisa ako se na njih poziva. Pristupnik koji je stekao diplomu o
završenom studiju na stranom sveučilištu mora dostaviti i rješenje nadležnog tijela o
akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja
studija;
2. prijepis ocjena diplomskog, odnosno dodiplomskog studija i drugih studija iz toč. 2. uvjeta
upisa ako se na njih poziva;
3. prijedlog osobnog plana doktorskog studija;
4. suglasnost predloženog mentora s prijedlogom osobnog plana studija;
5. popis radova predloženog mentora;
6. prijedlog 5 izbornih kolegija koje kandidat želi upisati uz obvezni kolegij Metodologiju
pravnih znanosti;
7. prijedlog nastavnika pod čijim mentorstvom će biti izrađena 3 seminarska rada, pri čemu
jedan seminarski rad mora biti izrađen pod mentorstvom nastavnika metodologije
pravnih znanosti;
8. prijedlog jedne ili više mogućih inozemnih znanstvenih institucija na kojima kandidat
namjerava provesti studijski boravak;
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9. potvrde ili izjavu o znanju stranih jezika sukladno toč. 3. uvjeta upisa;
10. presliku rodnog lista i domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance (strani
državljani prilažu rodni/matični list i dokaz o državljanstvu);
11. dvije fotografije (4X6 cm);
12. dvije preporuke sukladno toč 6. uvjeta upisa;
13. životopis pristupnika s naznakom adrese i kontakt podataka (e-mail, broj telefona);
14. izjavu kandidata da će sam snositi troškove studija ili ovjerenu izjavu ustanove zaposlenja
ili neke druge institucije koja će snositi troškove studija; i
15. presliku radova i sažetaka priopćenja, ako se na njih poziva.

Preuzimanje dokumenata
1. Prijavni obrazac: http://pravri.uniri.hr/hr/studiji/doktorski.html
2. Odluka o upisima: http://pravri.uniri.hr/files/studiji/doktorski/odluka_upis.pdf
3. Opis studijskog programa:
http://pravri.uniri.hr/files/ridoc/Opis_studijskog_programa2018_2019.pdf

Informacije




Tajništvo Fakulteta: 051/359-505
Dr. sc. Danijela Vrbljanac, tajnica Doktorskog studija: ridoc@pravri.hr
Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda, voditeljica Doktorskog studija: ridoc@pravri.hr

