PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Preddiplomski studij

O B A V I J E ST
o upisu na I. godinu preddiplomskog studija u akademskoj 2017./ 2018. godini
za studij Pravo i studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment
Pravni fakultet u akademskoj 2016./ 2017. godini vrši upis u prvu godinu
preddiplomskog studija Pravo i preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni
menadžment.
Studij Pravo se izvodi u tri ciklusa:
1. Sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik
(bachelor) prava-traje četiri godine ili osam semestara i nosi 240 ECTS,
2. Sveučilišni diplomski studij za stjecanje akademskog zvanja magistar pravatraje jednu godinu ili dva semestra i nosi 60 ECTS i
3. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog zvanja
doktor pravnih znanosti-traje tri godine ili šest semestara i nosi 180 ECTS.
Studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment se izvodi u tri ciklusa:
1. Sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik
(bachelor) kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta -traje tri godine ili šest
semestara i nosi 180 ECTS,
2. Sveučilišni diplomski studij za stjecanje akademskog zvanja magistar
kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta -traje dvije godine ili četiri semestra i
nosi 120 ECTS i
3. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij.

Na natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija Pravo i preddiplomskog studija
Kriminalistika i sigurnosni menadžment mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu
četverogodišnju srednju školu.
Prijave na natječaj za upis u I. (srpanjskom) razredbenom roku predaju se u
Studentsku referadu Pravnog fakulteta od 26. lipnja do 1. srpnja 2017. godine, a za
upis u II. (rujanskom) razredbenom roku od 1. do 6. rujna 2017. godine. Prijave na
natječaj za II. razredbeni rok primat će se samo ako ostane mjesta nakon I. roka.
Za prijavu na natječaj je potrebito:
1.
obrazac za prijavu koji možete dobiti na šalteru centrale Fakulteta
2.
izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
3.
svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (original)
4.
svjedodžbe I., II., III., i IV. razreda srednje škole (original)
5.
potvrda o prebivalištu ili boravištu
6.
kopija osobne iskaznice
7.
uvjerenje o državljanstvu (nije potrebno za BIH državljane)
8.
dokaz o uplati 50 KM na žiro račun Pravnog fakulteta broj: 3381002200736410
otvoren kod UniCredit Banke d.d., s naznakom “za razredbeni postupak”

Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta predaje originalne dokumente jednom
fakultetu, a drugim fakultetima predaje ovjeren prijepis ili ovjerene fotokopije samo uz
potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente.
Pristupnici koji su srednju školu završili u Republici Hrvatskoj moraju izvršiti
ekvivalenciju svjedodžbi izdanih u Republici Hrvatskoj. Postupak ekvivalencije
obrazovne isprave se pokreće u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
Hercegovačko-neretvanske županije/kantona sa sjedištem ulici Stjepana Radića 3/III
u Mostaru (zgrada bivšeg Đačkog doma), telefon: 036/334-400, fax: 036/316-792,
e-mail: monkshnk@tel.net.ba. Za prijavu na natječaj je potrebno dostaviti kopiju
zahtjeva za nostrifikaciju i ekvivalenciju, a nakon završenog postupka ekvivalencije
dostaviti rješenje o ekvivalenciji. Upis nije moguć bez navedenog rješenja o
ekvivalenciji.
Izbor pristupnika za upis na studije obavlja se razredbenim postupkom koji se
temelji na vrednovanju uspjeha u prethodnom školovanju. Dakle, pristupnici ne
polažu razredbeni ispit. Uspjeh postignut u srednjem obrazovanju vrednuje se kao
opći i posebni uspjeh. Opći uspjeh se utvrđuje tako što se zbroje ocjene općeg
uspjeha u svim razredima srednje škole i uspjeha na završnom ispitu (maturi) , a
dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Mogući broj bodova od 20 do 50. Posebni
uspjeh se utvrđuje tako što se zbroj ocjena iz predmeta Hrvatski jezik, Povijest i
Filozofija iz svih razreda srednje škole dijeli s brojem elemenata na temelju kojih je
zbroj utvrđen, a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Maksimalan broj bodova
može biti 10.
Upis u I. godinu preddiplomskog studija u prvom upisnom roku provodit će se od 10.
do 15. srpnja 2017. godine, a u drugom roku od 15. do 20. rujna 2017. godine.

