Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, на
основу члана 98. Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС, број 88/17, 27/2018, 73/2018
–др. закон, 67/2019 и 6/2020-др. закони), члана 91. став 1. Статута Правног факултета и члана 6. Правилника о
мастер академским студијама права, расписује
КОНКУРС
ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ
2020/2021. ГОДИНЕ
I Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици врши упис на
мастер академске студије за школску 2020/2021. годину ради стицања стручног звања мастер правник и то:
- 10 (десет) самофинансирајућих студената.
Мастер академске студије могу уписати:
1. Лица која су завршила основне академске студије права на високошколској установи и остварила
240 ЕСПБ бодова на Правном факултету Универзитета у Приштини, односно лица која су завршила основне
четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под
условима и на начин прописан Правилником о мастер академским студијама.
2. Лица која су завршила основне академске студије и остварила 240 ЕСПБ бодова на неком другом
правном или сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, под условом да се наставни планови и
програми тих факултета поклапају са наставним планом и програмом Факултета.
Подударност програма утврђује Комисија за спровођење пријемног испита коју именује Наставнонаучно веће, на предлог декана. Комисија може одобрити упис ових кандидата уз услов да кандидат
претходно положи допунски испит, чију садржину и начин полагања одређује.
3.Лица која су завршила правни факултет у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе.
I Пријемни испит се полаже у виду теста, из три предмета које одреди комисија за спровођење
пријемног испита.
II Редослед кандидата за упис утврђује се на основу бодовања по следећим критеријумима: опште
просечне оцене остварене на основним студијама, дужине студирања на основним и основним академским
студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту. Кандидат има право приговора на резултат
објављен у прелиминарној ранг листи у року од 36 сати од дана објављивања ранг листе.
III Допунски испит (из предмета: Грађанско право, Кривично правo и Уставно правo) за кандидате
који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ бодова на неком другом правном или
сродном факултету друштвено-хуманистичких наука одржаће се 25.11.2020. године са почетком у 10 часова.
IV Пријемни испит (општи тест провере знања из области правних наука) за кандидате који су
положили допунски испит, као и за кандидате који су завршили основне академске студије права, односно
основне студије права и стекли звање дипломирани правник са просечном оценом испод 8 (осам), одржаће се
25.11.2020. године у 12 часова.
V Сачињавање и објављивање јединствене ранг листе, решавање приговора учесника конкурса и
објављивање коначне ранг листе обавиће се 26.11.2020. године, а упис кандидата који су стекли право да се
упишу на мастер академске студије обавиће се 27.11.2020. године.
VI Висина школарине износи 130.000,00 динара (могућност плаћања школарине у више рата).
VII Рок за подношење пријаве је од 09.11.2020. године до 23.11.2020. године. Образац пријаве за упис
кандидати могу преузети у служби за наставу и студентска питања, односно, са сајта Факултета.
За ближе информације заинтересовани кандидати се могу јавити служби за наставу и студентска
питања, на телефон 028/425-338.

