UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Razlagova 14, 2000 Maribor
Telefon: 02/22 90 201, telefaks: 02/22 90 217
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ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Telefon: 02/22 90 203, telefaks: 02/22 90 217
Kontaktna oseba: Gregor Božič
Kraj izvajanja rednega študija: Maribor
Kraj izvajanja izrednega študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti
Študijske usmeritve:
1.
Ekonomija
2.
Finance in bančništvo
3.
Management informatike in elektronskega poslovanja
4.
Management, organizacija in človeški viri
5.
Management marketinga
6.
Mednarodna poslovna ekonomija
7.
Podjetništvo in inoviranje
8.
Računovodstvo, revizija in davščine
9.
Strateški in projektni management
10. Management podjetij v javni lasti
11. Upravljanje in vodenje podjetij
12. Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše kandidat, ki je končal:
1.
2.

študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS z ustreznih strokovnih
področij, ki po Iscedovi klasifikaciji spadajo med družbene vede (31), poslovne in upravne vede (34), pravo
(38);
študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v
zgornji točki:
•
na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij,
•
na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja kandidat, ki je
končal tehniške vede (telekomunikacije) (52) in računalništvo (računalništvo, informatika)
(48),
•
na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu kandidat, ki je končal
tehniške vede (52), zdravstvo (72) (medicina, biomedicina, stomatologija, farmacija),
računalništvo, informatika (48),
če je pred vpisom v magistrski študijski program opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10
kreditnih točk po ECTS iz vsebin predmeta 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, če je pred vpisom v magistrski študijski program
opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 39 kreditnih točk po ECTS iz vsebin naslednjih
predmetov: 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).
Obveznosti pri predmetih Osnove poslovne informatike (5 ECTS), Osnove marketinga (5 ECTS),
Osnove računovodstva (5 ECTS), Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS) in Ekonomika podjetja (6
ECTS) lahko kandidati opravijo med študijem na prvi stopnji.
3.
4.

visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, ki po
Iscedovi klasifikaciji spadajo med družbene vede (31), poslovne in upravne vede (34), pravo (38);
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso
zajeta v zgornji točki:
•
na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij,
•
na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja kandidat, ki je
končal tehniške vede (telekomunikacije) (52) in računalništvo (računalništvo, informatika)
(48),
•
na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu kandidat, ki je končal
tehniške vede (52), zdravstvo (72) (medicina, biomedicina, stomatologija, farmacija),
računalništvo, informatika (48),
če je pred vpisom v magistrski študijski program opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10
kreditnih točk po ECTS iz vsebin predmeta 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, če je pred vpisom v magistrski študijski program
opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 39 kreditnih točk po ECTS iz vsebin naslednjih
predmetov: 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).
Obveznosti pri predmetih Osnove poslovne informatike (5 ECTS), Osnove marketinga (5 ECTS),
Osnove računovodstva (5 ECTS), Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS) in Ekonomika podjetja (6
ECTS) lahko kandidati opravijo med študijem na prvi stopnji.

5.

6.

univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po visokošolski strokovni izobrazbi,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, ki po Iscedovi klasifikaciji spadajo med družbene
vede (31), poslovne in upravne vede (34), pravo (38). Tem kandidatom se ob vpisu praviloma priznajo
študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS, katere študijske oblike se priznajo, določi Komisija za študijske
zadeve EPF.
univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po visokošolski strokovni izobrazbi,
sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki:
•
na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij
•
na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja kandidat, ki je
končal tehniške vede (telekomunikacije) (52) in računalništvo (računalništvo, informatika) (48)
•
na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu kandidat, ki je končal
tehniške vede (52), zdravstvo (72) (medicina, biomedicina, stomatologija, farmacija),
računalništvo, informatika (48).
Tem kandidatom se ob vpisu praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS, katere
študijske oblike se priznajo, določi Komisija za študijske zadeve EPF .

7.

enovit magistrski študijski program s področja zdravstva (72) (medicina, biomedicina, stomatologija,
farmacija) na usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu.
Tem kandidatom se ob vpisu praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS, katere
študijske oblike se priznajo, določi Komisija za študijske zadeve EPF .

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 se lahko v študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede vpišejo študenti
študijskih programov 2. stopnje, s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve Ekonomskoposlovne fakultete Univerze v Mariboru študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati po tem 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 izvajajo le kot izredni študij. Študijski proces se bo izvajal, če bo v študijski program
vpisanih vsaj 7 kandidatov. Izvedba predmetov za izredni študij bo prilagojena dejanskemu številu vpisanih
kandidatov, kar bo opredeljeno z izvedbenim načrtom.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 400 (redno), 300 (izredno)
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 150
ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
Telefon: 02/22 90 206, telefaks: 02/22 90 217
Kontaktna oseba: Tanja Koležnik Krašovic
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je končal:
−
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 visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil
študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk, in sicer predmete programa 2. 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
kandidatom skladno z zakonom prizna 60 ECTS, katere študijske oblike se priznajo, določi
komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski
program za pridobitev specializacije; ob vpisu se kandidatom prizna 60 ECTS, katere študijske
oblike se priznajo, določi komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve.
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 se lahko v študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede vpišejo študenti
študijskih programov 3. stopnje, s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve Ekonomskoposlovne fakultete Univerze v Mariboru študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.

Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 25
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 10

