NATJEČAJ
ZA UPIS PETE GENERACIJE PRISTUPNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI
DOKTORSKI STUDIJ IZ PRAVNIH ZNANOSTI NA PRAVNOM
FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Trajanje:6 semestara (3 godine)
ECTS: 180
Broj kandidata koji se prima: 20
Poslijediplomski doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:
-

kazneno pravni
povijesno pravni
ustavno pravni
međunarodno pravni
građansko pravni i
radno upravni.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:
Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.
Upis pete generacije pristupnika poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti
organizirat će se samo pod uvjetom da se za upis prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu će odluku
donijeti Znanstveno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

UVJETI ZA PRIJAVU
Na Poslijediplomski doktorski studij može se prijaviti:











pristupnik koji je završio dodiplomski pravni studij i stekao zvanje diplomirani pravnik, pri
čemu mora imati ukupan prosjek ocjena minimalno 3,5 odnosno 8,0. Ukoliko ne ispunjava
prethodni uvjet, pristupnik se može prijaviti ako se dokazao u struci i ima najmanje dvije
preporuke od strane relevantnih profesora;
pristupnik koji je završio preddiplomski i diplomski pravni studij ostvario 300 ECTS bodova
te stekao zvanje magistra pravne struke;
pristupnik mora imati ukupan prosjek ocjena minimalno 3,5 odnosno 8,0 iz prethodnih
ciklusa studija. Ukoliko ne ispunjava prethodni uvjet, pristupnik se može prijaviti ako se
dokazao u struci i ima najmanje dvije preporuke od strane relevantnih profesora;
Iznimno na kazneno pravni smjer može se prijaviti i pristupnik koji je završio dodiplomski
kriminalistički studij i stekao zvanje diplomirani kriminalist ili pristupnik koji je završio
preddiplomski i diplomski studij kriminalistike, ostvario 300 ECTS bodova, te stekao zvanje
magistra kriminalističke struke;
Iznimno na ustavno pravni i međunarodno pravni smjer može se prijaviti i pristupnik koji je
završio dodiplomski studij političkih znanosti i stekao zvanje diplomirani politolog ili
pristupnik koji je završio preddiplomski i diplomski studij politologije, ostvario 300 ECTS
bodova, te stekao zvanje magistra politologije;
Navedeni pristupnici također moraju imati ukupan prosjek ocjena 3,5 odnosno 8,0 iz
prethodnih ciklusa. Ukoliko ne ispunjava prethodni uvjet, pristupnik se može prijaviti ako se
dokazao u struci i ima najmanje dvije preporuke od strane relevantnih profesora;
pristupnik koji je završio poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz pravnih znanosti pri
čemu se priznaje 120 ECTS bodova i upisuje se u peti (V.) semestar;






pristupnik kojemu je do završetka poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija iz
pravnih znanosti ostala samo izrada i obrana znanstvenog magistarskog rada,pri čemu se
priznaje 90 ECTS bodova i upisuje se u četvrti (IV.) semestar;
pristupnik koji je odslušao poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz pravnih znanosti,
a kojemu su do završetka studija ostala najviše dva nepoložena ispita i izrada i obrana
znanstvenog magistarskog, pri čemu se priznaje 90 ECTS bodova i upisuje se u četvrti (IV.)
semestar, uz obvezu polaganja jednog ili dva ispita sa odabranog smjera;
pristupnicima koji nisu završili dodiplomski pravni studij ili preddiplomski i diplomski pravni
studij, upis će se odobriti ukoliko polože diferencijski ispit iz područja smjera na koji se
upisuju.

PRIJAVE, UPIS i CIJENA STUDIJA
Za upis na studij provest će se odgovarajući selekcijski postupak.
Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka.
Školarina iznosi 2.500,00 KM po semestru, s mogućnosti plaćanja u dva jednaka obroka.
Rok prijave:
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku i na web stranicama Sveučilišta
u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:
Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
Matice hrvatske bb
88 000 Mostar
uz naznaku: Za Natječaj za poslijediplomski doktorski studij
Uz prijavu u kojoj se navodi odabrani smjer obvezno se prilaže:
- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
- izvadak iz matične knjige rođenih (ovjerena preslika);
- uvjerenje o državljanstvu ili domovnicu ili drugi adekvatan dokument za strane državljane
(ovjerena preslika);
- diplomu o završenom VII/1 stupnju stručne spreme, ili preddiplomskom i diplomskom
sveučilišnom studiju, ili poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju (ovjerene
preslike);
- potvrdnicu o položenim ispitima s ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija;
- preporuke najmanje dvojice profesora (ako nema navedeni prosjek ocjena);
- ispisnica sa poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija (prilažu samo pristupnici koji
se prijavljuju za upis u IV. semestar).
Izvedbeni plan poslijediplomskog doktorskog studija objavljen je na web stranici www.pfmo.ba
Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: pravo@pf.sve-mo.ba odnosno na telefon broj:
00387 36 337 175 ili 00387 36 337 153

