Sedež znanja
in modrosti za
prihodnost
www.evro-pf.si

www.nova-uni.si

O fakulteti
Evropska pravna fakulteta, članica Nove Univerze, je mednarodno priznana visokošolska institucija, katere poslanstvo je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava, interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in
nepremičnin ter alternativnega reševanja sporov.

Študij na Evropski pravni fakulteti
vzgaja v smeri večje skrbi za
pravno varnost in pravičnost ter
je predvsem praktično usmerjen.
Pedagoško delo na fakulteti
poteka v manjših skupinah,
kar je njena posebna prednost,
saj je študent bolj neposredno
voden s strani pedagoškega
osebja. Veliko več je možnosti
za diskusijo, izmenjavo mnenj in
kritično razmišljanje.

Poleg kakovostnega pedagoškega kadra,
ki zagotavlja izvajanje predavanj, vaj in
seminarjev na najvišji ravni, fakulteta študentom nudi tudi možnosti za pridobitev
mednarodnih izkušenj, tako prek izmenjave kot tudi prek gostujočih predavanj
profesorjev in strokovnjakov iz tujine.

Dodana vrednost fakultete je 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.

Pridružite se nam.

Zakaj izbrati študij na
evropski pravni fakulteti?
• zaradi kakovostnih študijskih programov, ki temeljijo na povezovanju
teorije in prakse;
• zaradi vrhunskega akademskega kadra, ki ga sestavljajo domači in tuji
strokovnjaki iz prakse;
• zaradi aktivnega vključevanja študentov v raziskovalne projekte in
spodbujanja njihovega raziskovalnega dela že v času študija;
• zaradi individualnega pristopa do študenta s strani akademskega in
strokovnega osebja;
• zaradi mednarodno obarvanega študijskega procesa, ki ga bogatijo
številni tuji predavatelji in gosti iz prakse;
• zaradi zagotavljanja podpore za kakovostno karierno orientacijo in
zaposljivost študentov in diplomantov prek kariernega centra fakultete;
• zaradi prijaznih strokovnih in podpornih služb;
• zaradi izvajanja študija na dveh lokacijah, in sicer v Ljubljani in Novi
Gorici;
• ker je edina pravna fakulteta omogoča e-izobraževanje oziroma študij
na daljavo;
• ker uspešno izvaja Erasmus+ program mobilnosti za namene študija ali
prakse v tujini;
• ker omogoča izmenjavo na Mississippi College School of Law,
Jackson, ZDA in nadaljevanje študija na magistrskem programu te
ameriške fakultete;
• ker ima lastno knjižnico, z bogatim naborom domačega in tujega
strokovnega gradiva;
• zaradi bogate izbire podiplomskih študijskih programov;
• ker omogoča redni (brezplačni) študij na nekaterih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programih.

Študijski programi
1. STOPNJA
TRILETNI DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO

STROKOVNI NASLOV:

diplomirani pravnik (UN), okrajšava: dipl. prav. (UN)
diplomirana pravnica (UN), okrajšava: dipl. prav. (UN)

TRAJANJE ŠTUDIJA:

tri leta

OBSEG KT:

180

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Nova Gorica in Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA:

redni (koncesioniran) ali izredni (nekoncesioniran)
študij

TRILETNI DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN
STROKOVNI NASLOV:

diplomant prava in managementa infrastrukture in
nepremičnin (VS), okrajšava: dipl. prav. in manag.
infra. in neprem. (VS)
diplomantka prava in managementa infrastrukture
in nepremičnin (VS), okrajšava: dipl. prav. in manag.
infra. in neprem. (VS)

TRAJANJE ŠTUDIJA:

tri leta

OBSEG KT:

180

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA:

izredni študij

Študijski programi
2. STOPNJA
DVOLETNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO

STROKOVNI NASLOV:

magister prava, okrajšava: mag. prav.
magistrica prava, okrajšava: mag. prav.

TRAJANJE ŠTUDIJA:

dve leti

OBSEG KT:

120

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Nova Gorica in Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA:

redni (koncesioniran) ali izredni (nekoncesioniran)
študij

DVOLETNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN
MANAGEMENT NEPREMIČNIN
STROKOVNI NASLOV:

magister prava in managementa nepremičnin,
okrajšava: mag. prav. in manag. neprem.
magistrica prava in managementa nepremičnin,
okrajšava: mag. prav in manag. neprem.

TRAJANJE ŠTUDIJA:

dve leti

OBSEG KT:

120

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Nova Gorica in Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA:

redni (koncesioniran) ali izredni (nekoncesioniran)
študij

Študijski programi
2. STOPNJA
DVOLETNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ALTERNATIVNO
REŠEVANJE SPOROV
STROKOVNI NASLOV:

magister alternativnega reševanja sporov, okrajšava:
mag. alt. reš. spor.
magistrica alternativnega reševanja sporov, okrajšava:
mag. alt. reš. spor.

TRAJANJE ŠTUDIJA:

dve leti

OBSEG KT:

120

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA:

izredni študij

DVOLETNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM CIVILNO IN
GOSPODARSKO PRAVO
STROKOVNI NASLOV:

magister civilnega in gospodarskega prava, okrajšava:
mag. civ. in gosp. prav.
magistrica civilnega in gospodarskega prava, okrajšava:
mag. civ. in gosp. prav.

TRAJANJE ŠTUDIJA:

dve leti

OBSEG KT:

120

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA:

izredni študij

Študijski programi
3. STOPNJA
TRILETNI PODIPLOMSKI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO

ZNANSTVENI NASLOV:

doktor znanosti, okrajšava: dr.
doktorica znanosti, okrajšava: dr.

TRAJANJE ŠTUDIJA:

tri leta

OBSEG KT:

180

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA:

izredni študij

TRILETNI PODIPLOMSKI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN
MANAGEMENT NEPREMIČNIN
ZNANSTVENI NASLOV:

doktor znanosti, okrajšava: dr.
doktorica znanosti, okrajšava: dr.

TRAJANJE ŠTUDIJA:

tri leta

OBSEG KT:

180

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA:

izredni študij

Evropska pravna fakulteta
Evropska pravna fakulteta
Delpinova ulica 18B
5000 Nova Gorica
T 05 338 44 00, 05 338 44 03
E info@evro-pf.si
E referat@evro-pf.si

www.evro-pf.si
www.nova-uni.si

Referat za študijske in
študentske zadeve v
Ljubljani
Evropska pravna fakulteta
Cankarjevo nabrežje 11
1000 Ljubljana
T 01 251 44 80, 01 251 44 83
E info.ljubljana@evro-pf.si
E referat.ljubljana@evro-pf.si

