
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE B2 - SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA B2 
 
Spoštovani. 
 
Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za podiplomski študij UM in Senat UM potrdili 
spremembe obveznih in neobveznih sestavin Magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
»Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.  
 
Spremembe programa:  
 
Povečanje nabora izbirnih predmetov  
 
Poveča se izbirnost, tako da se razširi nabor izbirnih predmetov z naslednjim izbirnim predmetom: 

- Medicinsko pravo (7 ECTS) 
Namesto izbirnega predmeta Evropsko civilno pravo (materialno in procesno) se uvede izbirni predmet, 
in sicer: 

- Evropsko civilno procesno pravo (7 ECTS). 
 

Spremembe kontaktnih ur, ur samostojnega dela študenta, ECTS in semestralnosti pri določenih 
predmetih 
 
Uvedba e-vaj, ki se bodo izvajale s pomočjo univerzitetnega virtualnega elektronskega učnega okolja 
– moodla, in sicer 40% ur vaj, za določen predmet predvidenih v predmetniku študijskega programa, 
se spremeni v e-vaje. Vsled navedenemu so se učni načrti vseh predmetov spremenili pri metodah 
poučevanja in učenja, tako da so se dodale e-vaje. 
 
Spremembe kontaktnih ur, ur samostojnega dela študenta in ECTS pri obveznih predmetih: 
 

- Filozofija in teorija prava (spremembe ur sam. dela študenta, sprememba ECTS), 
- Pravne metode, veščine in informatika (spremembe ur P, S in sprememba ECTS). 

Zamenjava obveznih predmetov med semestri: 
 

- Filozofija in teorija prava se iz 1. semestra prestavi v 3. semester, 
- Sistem sodnega varstva v EU se iz 1. semestra prestavi v 3. semester, 
- Civilno materialno pravo: izbrane teme se iz 3. semestra prestavi v 1. semester, 
- Civilno procesno pravo: izbrane teme se iz 3. semestra prestavi v 1. semester, 
- Ustavno in upravno pravo ter sistem EU: izbrane teme se iz 3. semestra prestavi v 1. semester. 

 
Spremembe (pogojev za vključitev v delo, vsebine, temeljne literature, ciljev in kompetenc, 
predvidenih študijskih rezultatov, načina ocenjevanja, referenc nosilca) pri obveznih predmetih: 
 

- Sistem sodnega varstva v EU (spremembe temeljne literature), 
- Osebnostne pravice in medijsko pravo (spremembe pogojev za vključitev v delo, temeljne 

literature, načina ocenjevanja, referenc nosilca), 
- Ustavno in upravno pravo ter sistem EU: izbrane teme (spremembe vsebine, temeljne 

literature, ciljev in kompetenc, predvidenih študijskih rezultatov), 



- Korporacijsko in koncernsko pravo (spremembe temeljne literature, načina ocenjevanja, 
referenc nosilca), 

- Gospodarsko in statusno pravo: izbrane teme (spremembe temeljne literature, referenc 
nosilca), 

- Delovno in socialno pravo: izbrane teme (spremembe vsebine, temeljne literature, predvidenih 
študijskih rezultatov). 

 
Sprememba pogojev za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu: 

 
Akreditirano besedilo: 
 
»Pogoji za napredovanje študentov so v Študijskem programu Pravo naslednji:  
 
Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 37 kreditnih 
točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite pri naslednjih 
predmetih: 
 
1. Filozofija in teorija prava, 
2. Pravne metode, veščine in informatika ter 
3. Sistem sodnega varstva v ES in EU.« 
 
 
se zamenja z besedilom (NOVI POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU): 
 
»Pogoji za napredovanje študentov so v Študijskem programu Pravo naslednji:  
 
Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 37 kreditnih 
točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite pri naslednjih 
predmetih: 
 
1.Civilno materialno pravo: izbrane teme , 
2. Civilno procesno pravo: izbrane teme ter 
3. Ustavno in upravno pravo ter sistem EU: izbrane teme.« 

Veljavnost sprememb: 

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo, z 
izjemo pogojev za napredovanje po programu in zamenjavo predmetov med semestri, stopijo v 
veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov. 
 
Za generacijo študentov, ki se je v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo prvič vpisala v 
študijskem letu 2016/2017, ne velja zamenjava predmetov med semestri.  
 
Za generacijo študentov, ki se je v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo prvič vpisala v 
študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje iz prvega v drugi letnik po pogojih, ki so veljali pred 
spremenjenimi pogoji za napredovanje v višji letnik. 
 
Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu in zamenjava 
predmetov med semestri pa (brez izjem) velja od prvega vpisa generacije študentov v Magistrski 
študijski program 2. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018. 
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