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Pratite nas na društvenim mrežama!

Pravni fakultet u Rijeci
Faculty of Law in Rijeka

➢ https://www.facebook.com/

pravri.uniri

University of Rijeka, Faculty of 
Law (Sveučilište u Rijeci, Pravni
fakultet) – PRAVRI
➢ https://www.linkedin.com/company

/18919099



Knjižnica Pravnog fakulteta u 

Rijeci

Radno vrijeme čitaonice

radnim danom od 9.00 do 20.00 sati 

Korištenje usluga fotokopiranja, čitaonice i računala

radnim danom od  9.00 do 20.00 sati

www.pravri.uniri.hr/knjiznica







Dvorane

Pravnog fakulteta u Rijeci













Svečana promocija

diplomanata

Pravnog fakulteta u Rijeci





Služba za studentska pitanja i

upise

Radno vrijeme:

radnim danom od 11.00 do 13.00 sati

četvrtkom od 15.00 do 17.00 sati 

(izvanredni studenti 1.10.-31.5.)

studentski telefon: 051 / 359-587

radnim danom od 14.00 do 15.00 sati







Računalna učionica

Radno vrijeme:

radnim danom od 9.00 do 17.00 sati





Bistro Pravri

Radno vrijeme:

radnim danom od 7.30 do 16.00 sati

(kuhinja do 15:30)





Međunarodna studentska 

natjecanja





U P I S I



Uvjeti upisa – Integrirani studij
Uvjet za upis na ovaj Studij je uspješno položena državna matura te uspjeh kandidata tijekom srednjoškolskog 
obrazovanja i uspjeh ostvaren na državnoj maturi na sljedeći način:

1. Prosjek svih ocjena: 30 %

2. Obvezni predmeti:
Hrvatski jezik B razina           20 %
Matematika                      B razina           20 %
Strani jezik                       B razina           20 %

3. Izborni predmeti:
Filozofija                                                    
Logika
Povijest
Politika i gospodarstvo
Sociologija
Psihologija

Najbolji postignuti uspjeh izbornih predmeta vrednuju se s 10%.

Rezultati natjecanja
Državno natjecanje – Društvene znanosti     – Razred 1.-4. – Plasman 1.-3.   5%
Državno natjecanje – Humanističke znanosti – Razred 1.-4. – Plasman 1.-3.   5%
Državno natjecanje – Prirodne znanosti        – Razred 1.-4. – Plasman 1.-3.   5%
Državno natjecanje – Umjetnička područja    – Razred 1.-4. – Plasman 1.-3.   5%

Kategorije sportaša
Kategorije I.-VI.                                           5%

Druga posebna postignuća
Završena gimnazija/ekonomska i upravna škola 5%
Znanje drugoga stranog jezika                                  5%
(vrednuje se isključivo ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 2 godine/razreda)

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća 
iznosi 20,00 %.



Uvjeti upisa – Upravni studij
Uvjet za upis na ovaj Studij je uspješno položena državna matura te uspjeh 
kandidata tijekom srednjoškolskog obrazovanja i uspjeh ostvaren na državnoj 
maturi na sljedeći način:

1. Prosjek svih ocjena:                                         30 %

2. Obvezni predmeti:

Hrvatski jezik             B razina           20 %

Matematika                      B razina           20 %

Strani jezik                      B razina           20 %

3. Izborni predmeti:

Filozofija                                                    

Logika

Povijest

Politika i gospodarstvo

Sociologija

Psihologija

Najbolji postignuti uspjeh izbornih predmeta vrednuju se s 10%



Upisne kvote

Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij prava

• Redoviti studij: 198 + 2 strana državljana

• Izvanredni studij: 40

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

• Redoviti studij: 50

• Izvanredni studij: 40



Studenti mentori



• Ukupno 5 studenata Integriranog studija prava i
2 studenta na Upravnom studiju

• Studenti – mentori su studenti viših godina 
studija koji će kroz čitavu akademsku godinu biti 
„mentorima” studentima prve godine

• Svrha i cilj:

– Upoznati studente sa sustavom studiranja

– Olakšati prijelaz iz srednje škole u sustav studija na 
Fakultetu

– Uputiti studente u način učenja, praćenja nastave i 
polaganja ispita i drugih provjera



SUSTAV STUDIRANJA

Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij – Pravo

i

Preddiplomski stručni studij – Upravni
studij



Akademski kalendar

Akademska godina: 1. listopada 2020. – 30. rujna 2021.

zimski semestar: 2. listopada 2020. – 24. siječnja 2021.
božićni i novogodišnji blagdani: 24. prosinca 2020. – 6. siječnja 2021.

zimski ispitni rok: 25. siječnja 2021. – 28. veljače 2021.

ljetni semestar: 1. ožujka 2021. – 11. lipnja 2021.

ljetni ispitni rok: 11. lipnja 2021. – 17. srpnja 2021.

jesenski ispitni rok: 1. rujna 2021. – 28. rujna 2021.



Vrednovanje rada na kolegiju

nastava + ispit (završni ispit)

ocjenski bodovi

NASTAVA ISPIT

Detaljni izvedbeni nastavni plan



Ostvarivanje ocjenskih bodova 
tijekom nastave

50% ocjenskih bodova

- međuispit,

- kolokviji,

- praktični zadaci, Detaljni izvedbeni nastavni plan

- aktivnost u nastavi,

- prisutnost u nastavi

- …

popravni međuispit / popravni kolokvij



Uspjeh ostvaren tijekom nastave

0 do 24,9% ocjenskih bodova F (neuspješan) 

ECTS bodovi 
ponovni upis kolegija u 
sljedećoj ak. god.

25% i više ocjenskih bodova 
završni ispit



Ispiti

pisani / usmeni / pisano-usmeni

zimski semestar

zimski ispitni rok 2 termina

jesenski ispitni rok 1 termin + dekanski rok

ljetni semestar

ljetni ispitni rok 2 termina

jesenski ispitni rok 1 termin + dekanski rok

razmak između ispitnih termina:  

najmanje 14 dana (osim na 2. roku u rujnu)



Pristup ispitu

uvjeti za pristup ispitu

ostvarivanje uvjeta za pristup tijekom nastave

prijava ispita

4 x u ak. god.



Polaganje ispita

Polaganje završnog ispita DINP

50% i više točnih rezultata

25% - 50% ocjenskih bodova

Pisani ili pisano-usmeni ispit 



Ocjenjivanje slovnom ocjenom prema 
kriteriju apsolutne raspodjele

Studenti koji su položili završni ispit

- 90 do 100 ocjenskih bodova ocjena 5 (A) 

- 75 do 89,9 ocjenskih bodova ocjena 4 (B)

- 60 do 74,9 ocjenskih bodova ocjena 3 (C)

- 50 do 59,9 ocjenskih bodova   ocjena 2 (D)

Student koji je tijekom nastave ostvario 

24,9% ocjenskih bodova ili manje

Ili na završnom ispitu nije zadovoljio          ocjena 1 (F) 
(nedovoljan)



Ocjenjivanje nacionalnom ocjenom

Nacionalna ocjena formira se temeljem slovne ocjene

- ocjena izvrstan (5) ocjena A

- ocjena vrlo dobar (4) ocjena B

- ocjena dobar (3) ocjena C

- ocjena dovoljan (2) ocjena D 

- ocjena nedovoljan (1) ocjena F 



Ostvarivanje ECTS bodova

ECTS bodovi (npr. 3 / 6 / 8)

kolegij (npr. Teorija prava i države / Povijest prava i države)

položen ispit

izvršene druge obveze (ispit se ne polaže)

seminar, pravno pisanje, stručna praksa

nepoloženi kolegiji ponovni upis sljedeće ak. god.



Napredovanje kroz studij

redoviti studenti: 60 ECTS +/- 3 ECTS (ili jedan predmet)

izvanredni studenti: 30 do 60 ECTS +/- 3 ECTS 
(ili jedan predmet)

60 ECTS s 1. godine 3. godina

trajanje studija (redoviti i izvanredni status): 
dvostruko od duljine studija



Završetak studija

ostvarenih 300 ECTS bodova

DIPLOMA!!!





ZAKLJUČNO

- Statut Sveučilišta u Rijeci

- Statut Pravnog fakulteta

- Pravilnik o studiju Sveučilišta u Rijeci

- Pravilnik o studiju Pravnog fakulteta

- Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Pravnog 
fakulteta

- Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci

Internet stranice Sveučilišta i Fakulteta

www.uniri.hr

pravri.uniri.hr

http://www.uniri.hr/
http://www.pravri.hr/


Studentske izvannastavne 

aktivnosti i djelovanje



Studentski zbor 



Tko smo?

• studentsko izborno predstavničko tijelo 

• štitimo interese studenata 

• bavimo se pitanjima kvalitete studentskog 
života s naglaskom na kvalitetu procesa 
studiranja, studentski standard te ostvarivanje 
studentskih prava



U prijevodu...

• Ako postoji bilo 
kakav problem ili 
nedoumica koji su 
povezani s bilo 
kojim segmentom 
Vašeg angažmana 
na fakultetu, mi 
smo tijelo koje 
Vam može pomoći!



Tko čini studentski zbor?

• 18 članova koji se 
biraju na mandat od 2 
godine

• 7 članova i zamjenika 
sveučilišnog integriranog 
studija i 2 člana i 
zamjenika stručnog 
upravnog studija 



Za više informacija...

• https://www.prav
ri.uniri.hr/student
skizbor

• https://www.face
book.com/Student
skiZborPravnogFa
kultetaRijeci/

https://www.pravri.uniri.hr/hr/studenti/studentskizbor.html
https://www.facebook.com/StudentskiZborPravnogFakultetaRijeci/


Studentski/a pravobranjitelj/ica

• prima pritužbe studenata koje se odnose na 
njihova prava

• savjetuje studente o načinu ostvarivanja 
njihovih prava 

• može sudjelovati u stegovnim postupcima
protiv studenata radi zaštite njihovih prava 

• brine se za zakonitost rada Studentskog zbora i 
zakonitu provedbu studentskih izbora

• drugi poslovi određeni statutom Fakulteta i 
Zbora



Studentsko športsko društvo Pravnik

• Neprofitna organizacija (od 
2003.)

• Za sve studente koji se, uz 
svoje fakultetske obveze, žele 
baviti i sportom

• Mnoga međunarodna i 
sveučilišna studentska 
natjecanja i medalje



HVALA NA PAŽNJI!

Sretno sa svim studentskim 
izazovima!



ELSA RIJEKA 
(THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ 

ASSOCIATION)



TKO SMO?

Najveća svjetska neovisna, neprofitna i nepolitička 
udruga studenata prava i mladih pravnika. 

Osnovani smo 1981. godine u Beču, a trenutno 
djelujemo u 43 europske države te okupljamo više 
od 44.000 individualnih članova na gotovo 210 
pravnih fakulteta.



NAŠI CILJEVI:

• omogućavati prilike učenja studentima prava i 
mladim pravnicima o drugim kulturama i pravnim 
sustavima, sve u duhu kritičkog dijaloga i 
znanstvene suradnje

• pomagati studentima prava i mladim pravnicima 
biti međunarodno orijentirani i steći
profesionalne vještine

• poticati studente prava i mlade pravnike na
djelovanje za dobrobit društva



SVRHA I VIZIJA:

• doprinos pravnom obrazovanju, poticanje
međusobnog razumijevanja i promicanje društvene 
odgovornosti studenata prava i mladih pravnika

• pravedan svijet u kojem se poštuje ljudsko 
dostojanstvo i kulturna raznolikost



Za više informacija...

➢ ELSA Rijeka

(@elsa.rijeka.hr)

➢ ELSA Rijeka

(@elsa.rijeka)



Dobro došli na PRAVRI !!!


