
Na podlagi 28. člena statuta Evropske pravne fakultete (čistopis z dne 08.08.2016) je Upravni 

odbor Evropske pravne fakultete (v nadaljevanju: UO) dne, 26.9.2016 sprejel naslednji  

 

Pravilnik o pripravi na mednarodno študijsko izmenjavo na MCL Jackson 

 

1. člen (vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom se podrobneje urejajo pravice in obveznosti študentov, vključenih v 

nadstandardni program izobraževanja za pripravo na mednarodno študijsko izmenjavo na 

Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA (v nadaljevanju: MCL Jackson), ter Evropske 

pravne fakultete ( v nadaljevanju: Evro-PF). 

 

2. člen (vsebina, pogoji in trajanje izmenjave) 

Vsebina mednarodne izmenjave, njeni pogoji in trajanje so opredeljeni v Sporazumu med 

MCL in Evro-PF, ki je sestavni del tega pravilnika . 

 

3. člen (študijska izmenjava) 

Študent, ki se vpiše na nadstandardni program izobraževanja in ga uspešno upravi, je lahko 

napoten na mednarodno študijsko izmenjavo na MCL Jackson, ki omogoča pridobitev 

dodatne ameriške diplome.  

 

4. člen (kandidati za izmenjavo) 

Nadstandardni program izobraževanja je dostopen za študente 3. letnika dodiplomskega 

študija ter vseh letnikov magistrskega in doktorskega študija prava. 

 

5. člen (nadstandardni program) 

Nadstandardni program obsega 12 ECTS in je sestavljen iz 3 predmetov:  

- Advanced English Legal Terminology (4 ECTS);  

- Introduction to US and Comparative Law (4 ECTS); 

- Legal Writing and Methodology (4 ECTS). 

 

6. člen (cena nadstandardnega programa) 

Cena nadstandardnega programa je 750,00€ in jo je mogoče poravnati v 3 zaporednih 

obrokih. 



7. člen (priznavanje nadstandardnega programa) 

Krediti, pridobljeni v okviru ECTS, se v skladu s Pravilnikom o študiju Evro-PF priznajo kot 

oblika neformalnega dodatnega izobraževanja. O uspešno opravljenih predmetnih vsebinah 

se izda diploma. 

 

8. člen (izvedba nadstandardnega programa) 

Nadstandardni program traja 1 semester. Začne se v mesecu novembru in zaključi v mesecu 

marcu, z izdelavo pisnega daljšega izdelka v okviru predmeta Legal Writing and 

Methodology. 

 

9. člen (izbor) 

V mesecu aprilu se med študenti, ki so uspešno opravili nadstandardno izobraževanje, opravi 

izbor kandidatov, temelječ izključno na meritokratskih kriterijih, ki bodo poslani na 

izmenjavo v ZDA. Ti kriteriji so:  

- Splošni učni uspeh na fakulteti (povprečna ocena); 

- Povprečna ocena dveh nadstandardnih predmetov (40%) in pisne naloge (60%);  

- CV, s poudarkom na dosedanjih ekstrakurikularnih aktivnostih; 

- Nivo znanja angleškega jezika. 

 

10. člen (veljavnost pravilnika) 

Ta pravilnik je sprejel Upravni odbor Evro-PF na svoji seji in vstopi v veljavo takoj ob objavi. 

 

Ljubljana, 26.9.2016  

 

                                                                 

                                                                                                        mag. Olga Jambrek  

                                                                                                  Predsednica UO Fakultete 

 

 


