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ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Kontaktna oseba za študijski program druge stopnje: Gregor Božič
Telefon: 02 22 90 203, telefaks: 02 22 90 217
Kraj izvajanja rednega in izrednega študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS
Študijske usmeritve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ekonomija
Finance in bančništvo
Management informatike in elektronskega poslovanja
Management, organizacija in človeški viri
Management marketinga
Mednarodna poslovna ekonomija
Podjetništvo in inoviranje
Računovodstvo, revizija in davščine
Strateški in projektni management
Management podjetij v javni lasti
Upravljanje in vodenje podjetij
Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu

Kandidati smer izberejo že ob prijavi za vpis. Ta se začne izvajati v prvem semestru študija.
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3);
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki, in sicer:
− na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli področja,
− na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja s področja računalništvo (48) ali
tehnika (52),
− na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu s področja medicine (721), farmacije in
lekarništva (727), računalništva (48) ali tehnike (52),
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih
točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega
komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
−

na usmeritve Ekonomija, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronskega poslovanja,
Management, organizacija in človeški viri, Management marketinga, Mednarodna poslovna ekonomija,
Podjetništvo in inoviranje, Računovodstvo, revizija in davščine, Strateški in projektni management s
katerega koli področja,
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 39 kreditnih
točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove ekonomije (6 ECTS) in

Osnove organizacije in managementa (6 ECTS), Osnove poslovne informatike (5 ECTS), Osnove marketinga (5 ECTS), Osnove
računovodstva (5 ECTS) in Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS), Ekonomika podjetja (6 ECTS).
K vpisni dokumentaciji mora kandidat priložiti pisno potrdilo o opravljenih preizkusih znanja. Fakulteta bo organizirala
seminar za pripravo izpita iz Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS) v mesecu
septembru, preizkusi znanja bodo izvedeni po predavanjih. Podrobni termini bodo objavljeni na spletni strani fakultete
(http://www.epf.uni-mb.si).
3.
4.

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne,
upravne in pravne vede (3);
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji
točki, in sicer:
− na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli področja,
− na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja s področja računalništvo (48) ali
tehnika (52),
− na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu s področja medicine (721), farmacije in
lekarništva (727), računalništva (48) ali tehnike (52),

če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10 kreditnih
točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove poslovnega
komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).
−

na usmeritve Ekonomija, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronskega poslovanja,
Management, organizacija in človeški viri, Management marketinga, Mednarodna poslovna ekonomija,
Podjetništvo in inoviranje, Računovodstvo, revizija in davščine, Strateški in projektni management s
katerega koli področja,

če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 39 kreditnih
točk, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove ekonomije (6 ECTS) in
Osnove organizacije in managementa (6 ECTS), Osnove poslovne informatike (5 ECTS), Osnove marketinga (5 ECTS), Osnove
računovodstva (5 ECTS) in Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS), Ekonomika podjetja (6 ECTS).
K vpisni dokumentaciji mora kandidat priložiti pisno potrdilo o opravljenih preizkusih znanja. Fakulteta bo organizirala
seminar za pripravo izpita iz Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS) v mesecu
septembru, preizkusi znanja bodo izvedeni po predavanjih. Podrobni termini bodo objavljeni na spletni strani fakultete
(http://www.epf.uni-mb.si).
5.

Univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet
pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družbene, poslovne, upravne in pravne vede (3).

Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v 2. letnik, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. O obveznostih, ki se kandidatu
priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
6.

Univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet
pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki, in sicer:
− na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli področja,
− na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja kandidat s področja računalništva
(48) ali tehnike (52),
− na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu kandidat s področja medicine (721), farmacije
in lekarništva (727), računalništva (48) ali tehnike (52).

Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko
kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v procesu
priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede.
O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
7.

Enovit magistrski študijski program s področja medicine (721) ali farmacije in lekarništva (727) na usmeritev Upravljanje
in vodenje organizacij v zdravstvu.

Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko
kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v procesu

priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede.
O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na doseženi uspeh pri študiju prve stopnje: (povprečna ocena
študija × 0,7 + ocena diplomskega dela × 0,3) = skupno število točk.
Vpis po merilih za prehode:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način izvajanja študija: redni in izredni
Študijske usmeritve Management podjetij v javni lasti, Upravljanje in vodenje podjetij in Upravljanje in vodenje organizacij v
zdravstvu se bodo v študijskem letu 2016/17 izvajale le kot izredni študij. Študijski proces posamezne usmeritve na izrednem
študiju se bo izvajal, če bo na študijsko usmeritev vpisanih vsaj 8 kandidatov. Usmeritev Upravljanje in vodenje podjetij so bo
izvajala tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo za izvedbo v angleškem jeziku vpisanih najmanj 14 kandidatov. Izvedba učnih
enot na izrednem študiju bo prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z izvedbenim načrtom.

ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Kontaktna oseba za študijski program tretje stopnje: Tanja Koležnik Krašovic
Telefon: 02 22 90 206, telefaks: 02 22 90 217
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Način izvajanja študija: izredni
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je zaključil:
−
−
−

Študijski program druge stopnje;
Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
Študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je pred tem končal študijski program
za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je pred vpisom v študijski program
opravil študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk, in sicer učne enote študijskega programa druge stopnje
Ekonomske in poslovne vede:
− dva temeljna predmeta programa,
− dva temeljna predmeta usmeritve,
− dva izbirna predmeta usmeritve.
− Študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004. Ob vpisu se kandidatu skladno z
zakonom prizna 60 ECTS. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF;
− Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Ob vpisu se kandidatu skladno z zakonom prizna 60 ECTS. O obveznostih, ki se
kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske zadeve EPF.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na:
− uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena in ocena magistrskega dela) – 30 % teže,
− uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit) – 70 % teže.
Vpis po merilih za prehode:
Po merilih za prehode je na študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti
ali višji letnik v študijskem programu 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo
že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila.

