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Pravo in 
management infrastrukture 

in nepremičnin
Triletni dodiplomski visokošolski 

strokovni študijski program



O študijskem programu
Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 
nepremičnin temelji na načelih bolonjske deklaracije. Namenjen je vsem tistim, ki 
želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter manage-
menta infrastrukture in nepremičnin. Cilj programa je prispevati k povečanju števila 
dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture in 
nepremičnin.

Znanje lahko študentje nadgradijo na podiplomskem magistrskem in doktorskem 
študijskem programu Pravo in management nepremičnin 2. in 3. stopnje.

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Pravo in management infrastrukture nepremičnin pridobi diplomant stroko-
vni naslov diplomant prava in managementa nepremičnin (VS)/diplomantka 
prava in managementa nepremičnin (VS) (za imenom in priimkom), z okrajšavo dipl. 
prav. in manag. infra. in neprem.

Visokošolski strokovni študijski program traja tri leta oziroma šest semestrov in 
obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Cena šolnine je primerljiva s cenami programov na drugih fakultetah in znaša 
1.950,00 € za posamezni letnik študija. Študentom je po predhodnem dogovoru s 
fakulteto omogočeno tudi obročno plačevanje šolnine. 
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področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in statistika, 58-Arhitektura 
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opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz tretjega letnika 
morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika triletnega 
dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin.

Če študent želi prenehati s svojim izobraževanjem v dodiplomskem študijskem programu 
druge fakultete v katerega se je vpisal, ter nadaljevati z izobraževanjem na triletnem 
dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin, mu fakulteta prizna vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil v 
prejšnjem študijskem programu. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.



Način izvajanja študija 
Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture 
nepremičnin fakulteta izvaja kot izredni  študij v Ljubljani v popoldanskem času.

Študij na Evropski pravni fakulteti je v prvi vrsti usmerjen k zagotavljanju kakovost-
nega, strokovnega ter uporabnega znanja oziroma  veščin, ki služijo diplomantom in 
delodajalcem kot dodana vrednost na trgu dela in področju zaposlovanja.

Po zgledu priznanih mednarodnih univerz je fakulteta uvedla »e-izobraževanje«, 
kjer študent ne pride k predavatelju, ampak predavatelj k študentu. Tovrstni študij 
predstavlja izjemno priložnost za mnoge, ki jim klasična oblika študija ne ustreza. 
Prednosti e-izobraževanja se kažejo predvsem v  in možnosti 
prilagajanja učnega procesa posameznikovim potrebam. Primeren je tako za 
študente, ki se zaradi oddaljenosti od kraja študija s težavo udeležujejo predavanj, 
kot tudi za zaposlene študente in študente s posebnimi potrebami.



Akreditirani študijski programi
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe:

a) na 1. stopnji:
 Pravo (triletni univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo); 
 PMIN (triletni visokošolski strokovni dodiplomski študijski program Pravo in man-

agement infrastrukture in nepremičnin). 

b) na 2. stopnji: 
 Pravo (dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo); 
 PMN (dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo in management 

nepremičnin); 
 ARS (dvoletni podiplomski magistrski študijski program Alternativno reševanje 

sporov);
 CGP (dvoletni podiplomski magistrski študijski program Civilno in gospodarsko 

pravo).

c) na 3. stopnji:
 Pravo (triletni podiplomski doktorski študijski program Pravo); 
 PMN (triletni podiplomski doktorski študijski program Pravo in management 

nepremičnin). 

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Triletni dodiplomski univerzitetni 
študijski program Pravo izobražuje študente na področju pravnih znanosti ter je 
namenjen zaposlovanju za klasične pravne poklice. Triletni visokošolski strokovni 
dodiplomski študijski program Pravo in management infrastrukture in 
nepremičninpa je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdis-
ciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin.

Oba dodiplomska študijska programa omogočata vpis na dvoletne podiplomske 
magistrske študijske programe Pravo, Pravo in management nepremičnin, Alterna-
tivno reševanje sporov oziroma Civilno in gospodarsko pravo ter naprej na triletni 
podiplomski  doktorski študijski program Pravo oziroma Pravo in management 
nepremičnin. 

Več informacij o študijskih programih ponuja fakulteta na spletnih straneh 
www.evro-pf.si ter www.euniverza.si.
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EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA

O fakulteti

Evropska pravna fakulteta je samostojni visokošolski zavod, ki je leta 2005 kot 
prva pravna fakulteta v Slovenskem visokošolskem prostoru začela delovati v skladu 
s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija. 

Odlikujejo jo predvsem kakovostni študijski programi, vrhunski akademski 
kader, prijazne strokovne službe, povezovanje teorije s prakso ter praktična 
uporabnost pridobljenega znanja. Da bi se še bolj približala študentom je po 
zgledu priznanih tujih univerz uvedla  »e-izobraževanje«, s katerim sledi trendom 
sodobnega družbenega razvoja.

Poleg tega sodeluje z mnogimi sorodnimi institucijami ter drugimi partnerji v 
mednarodnem okolju. Je nosilka Erasmus univerzitetne listine in podpisnica 
bilateralnih sporazumov, ki študentom in učnemu osebju omogočajo mednarodno 
izmenjavo.Fakulteta najboljšim študentom ponuja Program dvojne diplome v 
sodelovanju z Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA. 

S spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela študentov ter z 
objavljanjem njihovih raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih 
publikacijah, fakulteta in njeni diplomanti sodelujejo pri razvoju slovenske pravne 
znanosti.

Za pester program obštudijskih dejavnosti skrbita Študentski svet ter Združenje 
študentov prava ELSA Nova Gorica. 

Prednost fakultete je tudi Karierni center, ki skrbi za karierno svetovanje študentom 
ter predstavlja stično točko med fakulteto, študenti in delodajalci. Karierni center 
omogoča, da ostane fakulteta povezana s svojimi diplomanti tudi po zaključku 
študija.
  


