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Poslijediplomski studijpravnih
znanosti upravno-političkog smjera
na Pravnomfakultetu Sveučilišta u
Zagrebu

Pravni fakultet u Zagrebu obrazuje vis okos tručne kadrove za javnu
upravu preko dva stoljeća nastavljajući djelatnost Političko-kameralnog studija koji je od 1769. godine djelovao u Varaždinu. Tijekom
dugog razdoblja diplomirani pravnici bili su glavni nositelji stručnog
rada u javnoj upravi. Znanja stečena na fakultetu u pravnim, uprav
nim i političkim disciplinama, koja su još usavršavana u radu, bila su
dovoljna da uspješno obavljaju službu u javnoj upravi, kao i u pravo
suđu, gospodarstvu i drugim područjima. Krupne promjene u društvu
postavile su pred javnu upravu nove zadaće koje su zahtijevale višu
razinu obrazovanja i određenu specijalizaciju. Čim je to bilo pravno
omogućeno - Općim zakonom o fakultetima i univerzitetima ( 1960),
kad je uveden tzv. III. stupanj nastave na fakultetima, Pravni fakultet
u Zagrebu pokrenuo je poslijediplomske studije, pa tako i upravno-političkog smjera.

Vijeće Pravnog fakulteta na XÏ, redovnoj sjednici u šk. godini 1960/
61. održanoj 1. lipnja 1961. donosi odluku o osnivanju “nastave III.
stupnja upravno-političke grupe”, a Savjet Fakulteta je 16. lipnja
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1961.g. odobrava. Vijeće Fakulteta na svojoj XII. redovnoj sjednici
održanoj 7. srpnja 1961, određuje da studij započne s radom u zim
skom semestru šk. god, 1961./62. Pripreme za početak studija produ
žile se ipak više nego što se predviđalo, tako da Vijeće na svojoj VI,
redovitoj sjednici u šk. god, 1961./62. održanoj 28. studenoga 1961,
utvrđuje nov rok za početak studija s ljetnim semestrom iste školske
godine, Na svojoj IX. redovnoj sjednici iste školske godine održanoj
18. siječnja 1962. Vijeće prihvaća pravilnik studija i nastavne progra
me predmeta te bira upravu studija. U upravu studija izabrani su
profesori Jovan Stefanović kao predsjednik, Oleg Mandić, Eugen
Pusić i docent Dan Gjanković. Savjet Fakulteta je 15. veljače 1962.
odobrio ove odluke. Tijekom veljače 1962. upisuje se prvih 24 polazni
ka studija i studij odmah započinje s radom.

Studij je trajao četiri semestra a obuhvaćao je obvezne i izborne
predmete. Obvezni predmeti su bili: aktualni i važniji problemi
ustavnog prava, aktualni i važniji problemi upravnog prava, javna uprava
u Jugoslaviji, Političke doktrine XIX. i XX. stoljeća s osvrtom na suvremena
ideološka i politička strujanja u svijetu. Izborni predmeti bili su:

suvremene teorije o državi i pravu, sistem samoupravljanja i društveni odnosi
u Jugoslaviji, političke organizacije u svijetu i u Jugoslaviji, historija
jugoslavenske narodne revolucije (s osvrtom na društveno-politički sistem

stare jugoslavenske države), aktualni i važniji problemi radnog prava i
Jugoslavija u međunarodnim odnosima, Obveznni predmeti zamišljeni
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su kao produbljivanje znanja iz stečenih u određenim područjima
diplomskog studija, a izborni predmeti su predstavljali izbor tema iz
odgovarajućih disciplina diplomskog studija. Studenti su polagali
ispte iz izbornih predmeta te grupni ispit koji je obuhvaćao sve
obvezne predmete, Studij je završavao s izradom magistarskog rada.
U prvoj generaciji studenata obvezne predmete predavali su: prof.
dr. Konstantin Bastaić, prof, dr. Ivo Krbek, prof. dr. Eugen Pusić i
prof. dr. Jovan Stefanovića, a izborne predmete: prof, dr. Ferdo
Čulinović doc,.dr. Dan Gjanković, prof. dr. Vladimir Ibler, prof, dr.
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Oleg Mandić, doc. dr. Berislav Perić, doc, dr. Hodimir Sirotković i
prof. dr. Nikola Tintić.1

Tijekom godina mijenja se krug obveznih i izbornih predmeta te
način polaganja ispita (ukida se grupni ispit). Pored nastavnika koji
su predavali u prvoj generaciji nastavu izvode i prof, dr, Velimir
Ivančević, prof. dr, Stanko Petković, prof. dr. Ante Ravnić, doc. dr.
Ema Derossi Bjelajac, viši predavač Veljko Mratović, doc. dr. Dragan
Medvedović,
Poslije višegodišnjeg zastoja u izvođenju poslijediplomskog studija
zbog ratnih zbivanja i promjena u pravnom sustavu sada samostalne
Republike Hrvatske, studij se obnavlja 1995, godine te donosi novi
nastavni plan i program.

Prema novom nastavnom planu i programu poslijediplomski studij
organizira se kao znanstveni poslijediplomski pravni studij upravnopolitičkog smjera. Na studiju se izvode obvezatni i izborni predmeti.
Obvezatni su predmeti: politički sustav i ustavno pravo, sustav javne

Na studij se mogu upisati diplomirani pravnici i iznimno, pod određe
nim uvjetima, osobe koje su završile drugi dodiplomski sveučilišni
studij društvenih i humanističkih znanosti. Studij traje 4 semestra, s
tim daje u četvrtom semestru težište na individualnom radu, konzul
tacijama i mentorskom radu. Na završetku studija, nakon što su
studenti položili sve obvezatne i izborne predmete, uspješno izradili
nekoliko seminarskih radova, pišu i brane magistarski rad. Završivši
studij polaznici stječu akademsko zvanje magistra pravnih znanosti
upravno-političkog smjera.

’ O osnivanju i djelovanju poslijediplomskog studija do 1980. godine v.: Eugen Pusić,
Poslijediplomski studij iz upravno-političkih znanosti, u knjizi: Pravni fakultet u Zagrebu, 19451980, str. 115-118.
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uprave, upravno pravo, metode upravnog djelovanja, financiranje javne
uprave i metodologija društvenih istraživanja. Izborni su predmeti:
sociologija uprave, službeničko pravo, teorija javnog prava, socijalna
politika i politički pluralizam i javna uprava
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Prema takvom nastavnom planu i programu Pravni fakultetje upisao
studente u prvu godinu studija: akad. god. 1995./96., 1997./98.,
1999700. i 2001./02, Polaznici studija su uglavnom državni
službenici, službenici u tijelima jedinica lokalne samouprave, mlađi
asistenti i znanstveni novaci, U generacijama 1995./96,, 1997798.
i 1999./00. pretežni dio polaznika dolazio je iz redova državnih službe
nika, budući daje Vlada Republike Hrvatske zaključivala s Pravnim
fakultetom ugovore o stručnoj izobrazbi državnih službenika i
njihovom upisu na poslijediplomski studij.

U nastavi poslijediplomskog studija od 1995. godine sudjeluju:
akademik Eugen Pusić, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, prof. dr. sc, Branko
Smerdel, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Inge. PerkoŠeparović, prof. dr. sc. Željko. Pavić, prof. dr. Jure Simović, prof. dr.
sc. Stanko Petković, prof. dr. sc. Ante Ravnić, prof. dr, sc. Vlado
Puljiz, prof, dr. sc. Milan Ramljak, prof. dr. sc. Ivan Padjen, prof. dr,
sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, , doc. dr, sc.
Jasna. Omejec i doc. dr. sc. Ivan Koprić.

Uz 40, obljetnicu poslijediplomskog studija na Pravnom fakultetu
održanje 3. prosinca 2001. prigodni skup kojem su prisustvovali
brojni bivši polaznici - sada magistri znanosti, novoupisani studenti,
nastavnici i gosti, Tom prigodom skup je pozdravio dekan Pravnog
fakulteta u Zagrebu prof, dr. sc. Davor Krapac a akademik Eugen
Pusić prikazao je razvitak poslijediplomskog studija i buduća kretanja.
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