
Правни факултет одликује дуга традиција успјешног образовања 
правника, магистара и доктора правних наука. 

Студије на Факултету завршиле су бројне судије, тужиоци, адво-
кати, нотари, руководиоци у јавној управи и привредним друштви-
ма, универзитетски професори, министри и посланици, који креирају 
наш правни свијет. 

Путем налога е-student, сту-
денти могу пратити електронску 
огласну таблу и електронски при-
јављивати испите, те извршавати 
друге административне обавезе. У 
холу и атријуму Факултета се на-
лази студентски клуб. 

Информације о припремној 
настави, терминима за упис ка-
ндидата и одржавању пријемног 
испи та биће објављене на инте-
рнет страници Универзитета и 
Факултета.
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Факултет са традицијом



Правни факултет је прошле акаде-
мске године у оквиру прославе 45 го-
дина успјешног рада организовао 
Конференцију „EUacquis 2020“, 4. 
фебруара, и међународни научни 
скуп: „Трансформативне техноло-
гије: правни и етички изазови XXI 
вијека“, 7. и 8. фебруара 2020. годи-
не. 

Наставни план и програм је 
усклађен са праксом у Европском 
простору високог образовања. 
Правне студије се изводе у три ци-
клуса. Основне студије трају 4 го-
дине (240 ECTS бодова) и по њихо-
вом завршетку се стиче академско 
звање дипломирани правник. На 
студијама другог циклуса (60 ECTS 
бодова) се стиче академско звање 
мастер права (из одговарајуће уже 
правне области). Од 2019/20. акаде-
мске године покренуте су докто-
рске студије, са девет модула, које 
трају 3 године (180 ECTS бодова) и 

по чијем завршетку се стиче звање 
доктор правних наука. 

На Факултету се изводе разни 
облици наставе: предавања, вјежбе, 
семинари, организују правне кли-
нике и изводи практична настава 
која укључује симулације судских 
поступака, у чијој реализацији уче-
ствују истакнуте судије, адвокати 
и други правни стручњаци. Осим 
практичне наставе на Факултету, 
постоји сарадња са правосудним 
органима и јавним институција-
ма, банкама, адвокатским канце-
ларијама, у којима студенти стичу 
практична знања. 

Након завршетка I циклуса сту-
дија дипломирани правници могу 
да се запосле у: правосуђу, јавној 
управи, привреди, друштвеним дје-
латностима, невладином се ктору 
као и да обављају самосталне про-
фесионалне дјелатности као адво-
кати, нотари, консултанти и сл. 

Факултет је закључио уговоре 
о научно-наставној сарадњи са ја-
вним правним факултетима у ре-
гиону. Факултет је члан више међу-
народних асоцијација које окупљају 
правне факултете (нпр. Евро пског 
удружења правних факултета - 
ELFA). 

Факултет посједује највећи 
амфи театар на Универзитету, 5 му-
лтимедијалних сала за одржавање 
наставе и конференцијску салу која 
се користи за одбране магистарских 
и докторских радова као и за одр-
жавање међународних научних ко-
нференција. 

У оквиру Правног факултета 
дјелује Центар за реторику и гово-
рништво Institutio Oratoria, Деба тни 
клуб Правног факултета Алки бијад 
и клуб АБЕА. Студенти овог факу-
лтета освајали су значајне награ-
де на такмичењима у бесједништву 
(издвајамо: побједници такмичења 
“Lux Verbi”), на такмичењима у си-
мулованом суђењу (издва јамо: на-

града за набољи поднесак на та-
кмичењу у симулованом суђењу 
пред Европским судом за људска 
права, Стразбур; у Босни и Херце-
говини су троструки државни 
прваци Такмичења у симулираном 
суђењу из области кривичног пра-
ва, те освојено прво мјесто на ре-
гионалном moot court такмичењу 
у симулираном суђењу из области 
људских права „Футура“, у октобру 
2019. године).

Студенти су учествовали у 
бројним студијским посјетама од 
којих издвајамо посјете Хамбу ргу 
(Bucerius Law School), Алпбаху у 
Аустрији (Љетња школа европских 
интеграција), Правном факултету 
у Београду, те разне посјете инсти-
туцијама у Републици Српској и ре-
гиону.

 Студенти организују и ван-
наставне активности (семинаре, 
спортска такмичења, правнијаде, 
бруцошијаде...). Факултет одржава 
редовну сарадњу и са бившим сту-
дентима путем Алумни клуба.


