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U Zagrebu, srpanj 2017.
Poštovani,
Osobito mi je zadovoljstvo obavijestiti Vas da ćemo ove godine objaviti natječaj za upis
kandidata XII. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija „Pravni i gospodarski
okvir poslovanja u EU“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Tekst natječaja objavljen je na web stranici fakulteta te je dostupan na poveznici:
http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=22447.
Ove godine naš studij upisuje XII. generaciju polaznika čime svjedoči o kontinuiranoj potrebi
stjecanja specijalističkih znanja u ovom području. U prilog tome govori i broj više od 100 do
sada upisanih polaznika različitih struka koji su uspješno dovršili studij te stekli titulu
sveučilišnog specijalista iz pravnog i gospodarskog okvira poslovanja u EU. Upravo ovaj
veliki broj studenata, te njihovo zadovoljstvo stečenim znanjima i vještinama potrebnima za
poslovanje u Europskoj uniji pokazatelj su kvalitete studija i poticaj za daljnje usavršavanje
koje im je omogućeno u okviru aktivnosti Katedre za pravo.
Katedra za pravo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu za svoje djelovanje u području
obrazovanja iz europskog prava dobila je prestižni naziv Jean Monnet Chair, te je nositelj
koordinator projekta

TEMPUS No. 544117 InterEULawEast financiranog od Europske

Komisije. Kako bi unaprijedili sve razine studija, te potakli studente na znanstveno i stručno
usavršavanje Katedra za pravo kontinuirano organizira znanstvene konferencije i okrugle
stolove, te je pokrenula znanstveni časopis „InterEULawEast Journal for the International and
European Law, Economics and Market Integrations“ kroz koji omogućuje studentima,
stručnjacima i znanstvenicima objavu znanstvenih članaka i njihovo citiranje na
međunarodnoj razini u bazama HeinOnLine, Proquest i EBSCO.
U svojem djelovanju kroz studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“, Katedra za
pravo omogućuje studentima stjecanje i razvijanje specijalističkih znanja i vještina iz područja
pravnih i ekonomskih znanosti bitnih za poslovanje s Europskom unijom. Od posebne se

važnosti pokazalo razvijanje vještina pretraživanja baza podataka i snalaženje u izvorima
prava Europske unije čime se omogućuje studentima, ne samo ekonomistima, već posebice
pravnicima praktičarima, ovladavanje alatima koji su preduvjet za implementaciju pravnih
znanja iz područja europskog prava u njihovom svakodnevnom poslu.
Studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ omogućit će stjecanje primjenjivih
stručnih znanja polaznicima kojima su takva znanja potrebna, ali također može biti početak
njihovog znanstvenog razvoja kao preduvjeta za nastavak studiranja na doktorskim studijima
kako na ekonomskim, tako i na pravnim fakultetima u zemlji i inozemstvu.
Više

informacija

o

samom

studiju

dostupno

je

na

poveznici:

http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=7655.
Nadamo se da će te u okviru navedenog naći interes za stjecanje, obnavljanje i produbljivanje
znanja iz ovog izuzetno važnog područja.
Za detaljne informacije o studiju možete se obratiti mailom ili osobno tajnici studija doc.
dr.sc. Kosjenki Dumančić na kdumancic@efzg.hr, voditeljici referade za PDS i doktorske
studije gđi. Martini Pelko na mpelko@efzg.hr ili meni osobno.
Uz srdačan pozdrav
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