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Pravni studij na Sveučilištu u Rijeci pokrenut je 1973. godine. Pravni fakultet u Rijeci jedan je od četiri pravna fakulteta u 
Republici Hrvatskoj na kojemu studira više od 1600 studenata na svim razinama studija. Studenti mogu studirati na Inte-
griranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prava i na Preddiplomskom stručnom studiju – Upravnom 
studiju te Specijalističkom diplomskom studiju Javne uprave. Na poslijediplomskoj razini izvode se studij Financijsko 
pravo trgovačkih društava i Pravo europskih integracija te Doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polja prava 
(RI DOC). Kontinuiranim osuvremenjivanjem studijskih programa pratimo zahtjeve tržišta rada i naših studenata.
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Izbor studijskih programa 
Integrirani sveučilišni preddiplomski i 
diplomski studij Pravo  

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij 
i Specijalistički diplomski stručni studij Javne
uprave  

Poslijediplomski sveučilišni studiji 

Po čemu se ističemo 
1. Individualni pristup studentu 

2. Moderni studijski program 

3. Otvorenost i dostupnost  

4. Razvoj tijekom studija 

IZVRSNO NASTAVNO OSOBLJE ERASMUS MREŽA 

PRAVNA STRUKA PRAKTIČNA NASTAVA 

  

Prednosti studija na Pravnom fakultetu u Rijeci 

STUDENTSKE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 

Završetkom petogodišnjeg studija prava (300 ECTS bodova) 
magistrice/magistri prava mogu raditi u odvjetništvu, sudovima, 
javnom bilježništvu, državnom odvjetništvu, trgovačkim društvima, 
konzultantskim uredima, državnoj i javnoj upravi, međunarodnim 
organizacijama, tijelima EU-a i sl.

Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija (180 ECTS 
bodova) prvostupnice/prvostupnici javne uprave stječu vještine i 
znanja za rad u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, pravnim osobama s javnim ovlastima, nevladinim 
organizacijama i dr. Specijalistički dvogodišnji studij (120 ECTS 
boda) omogućuje stjecanje dodatnih specifičnih znanja i vještina 
za rad u javnoj upravi.

Na poslijediplomskoj razini nude se dva poslijediplomska  
specijalistička studija (60 ECTS bodova): Financijsko pravo 
trgovačkih društava i Pravo europskih integracija. Nadgradnju 
sveučilišne vertikale obrazovanja i znanstvenog rada čini 
Poslijediplomski doktorski studij Pravo – najbolje ocijenjen 
pravni doktorski studij u Republici Hrvatskoj prema posljednje 
provedenoj reakreditaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
2017. godine.

Uvođenjem sustava student-mentor na nižim godinama 
studija (uspješni studenti viših godina pomažu 
studentima nižih godina), konzultativnom nastavom i 
danima „otvorenih vrata Dekanata“ olakšan je pristup 
i svladavanje izazova studenata u sustavu visokog 
obrazovanja.

Studijski programi svake se godine osuvremenjuju 
i usklađuju s potrebama tržišta rada i zahtjevima  
studenata radi povećanja zapošljivosti naših 
diplomanata. Posljednjom izmjenom uvedeni su dodatni 
klinički predmeti koje može pohađati svaki student.

Fakultet je studentima otvoren svakoga dana od 7.00 do 
20.00. Na raspolaganju su suvremena IT infrastruktura, 
knjižnica, računalna učionica, dvorana za udaljena 
predavanja, pristup pravnim bazama, studentska 
kantina, a kako bi im sve usluge bile nadohvat ruke. 
Time im je bitno olakšan način studiranja.

Fakultet osobitu pažnju posvećuje praktičnoj nastavi, 
u okviru koje se studentima nude studenska natjecanja 
u simuliranom suđenju, klinički predmeti te praktične 
vježbe na Fakultetu i stručna praksa kod naših brojnih 
partnerskih institucija (pravosudnih tijela, odvjetnika, 
javnopravnih tijela, trgovačkih društava i dr.).

Studij omogućuje stjecanje znanja i kompetencija za zapošljavanje 
na različitim radnim mjestima i zanimanjima. Njime studenti 
stječu pravna znanja temeljena na teorijskim temeljima, razvijaju 
elokvenciju i vještinu debatiranja, argumentacije i zaključivanja. 
Okončanjem studija studenti su spremni za pravosudne i 
korporativne uloge, javnu upravu, društveno-korisni rad, borbu za 
pravičnost, pravdu te ljudska prava.

Na Fakultetu predaje više od 50 izvrsnih znanstvenika i nastavnika 
te veliki broj vanjskih suradnika – praktičara, među kojima su suci, 
odvjetnici, javni bilježnici, državni i lokalni službenici te članovi 
uprava i pravnih službi uspješnih trgovačkih društava.
Osim toga, bogata je lista međunarodnih i nacionalnih znanstvenih 
i stručnih projekata na kojima sudjeluju znanstvenici Fakulteta 
čime se Fakultet može pohvaliti ne samo u nacionalnom već i u 
međunarodnom okruženju.

Sporazumima o suradnji s pravosudnim tijelima (Ustavni sud RH, 
Vrhovni sud RH, Visoki Upravni sud RH, Državno odvjetništvo 
RH i dr.), jedinicama regionalne i lokalne  samouprave 
(županijama, gradovima i općinama), odvjetnicima, javnim 
bilježnicima i trgovačkim društvima studentima je osigurana 
najviša razina spajanja teorijskih znanja s praktičnim vještinama, 
a sve u svrhu bolje zapošljivosti.

Tijekom studija studenti mogu putem Erasmus+ programa 
studentske mobilnosti semestar ili cijelu godinu studirati na nekoj 
od više od 40 visokoškolskih ustanova iz raznih država, npr. 
Velike Britanije, Irske, Španjolske, Francuske, Italije, Njemačke, 
Norveške, Turske, Poljske, Češke i Slovenije. Također mogu 
upoznati studente iz tih zemalja koji su došli na Fakultet.

Studentski život na Fakultetu iznimno je bogat i intenzivan zahvaljujući brojnim aktivnostima koje poduzimaju studenti. 
Studentski zbor od svog osnutka doprinosi razvoju kvalitete studentskog života i zaštiti studentskih prava. Sudjelovanje 
studenata na natjecanjima u simuliranom suđenju (Moot Court) još od 1993. omogućuje studentima bilo na svjetskoj, 
regionalnoj i nacionalnoj razini testiranje svojih znanja i vještina, a postizanjem zapaženih rezultata dobivaju posebne 
nagrade i pohvale. Neizostavna je uloga Europske udruge studenata prava – ELSA, koja posljednjih nekoliko godina 
organizira projekte privlačeći studente iz cijelog svijeta. Osobito je atraktivna međunarodna ljetna škola „Diplomacije i 
pravo“ kroz koju je do danas prošlo preko 400 inozemnih studenata, kao i popularno „Korzo ljudskih prava“. Uvelike se 
ističu i rezultati Sportskog društva Pravnik što dokazuje da pravnici nisu vješti samo s knjigom u ruci.


