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Magistrski študijski programi 2. stopnje:
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Bančni in finančni management
Denar in finance
Ekonomija
Javni sektor in ekonomika okolja
Kvantitativne finance in aktuarstvo
Management
Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu
Management v športu
Mednarodno poslovanje
Podjetništvo
Poslovna informatika
Oskrbovalne verige in logistika
Poslovodenje in organizacija
Računovodstvo in revizija
Trženje
Turistični management (EMTM – European Master in Tourism Management)
Turizem

Trajanje študija: 2 leti
Kraj izvajanja:
Vsi razpisani študijski programi se izvajajo na sedežu Ekonomske fakultete.
Izjema pri izvedbi je skupni magistrski študijski program Turistični management (EMTM
– European Master in Tourism Management), ki se izvaja:
– Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
– University of Girona, Španija
– University of Southern Denmark, Danska

I. Magistrski študijski programi 2. stopnje:

Bančni in finančni management, Denar in finance, Ekonomija, Management,
Mednarodno poslovanje, Poslovna informatika, Oskrbovalne verige in
logistika, Podjetništvo, Poslovodenje in organizacija, Računovodstvo in revizija,
Trženje, Turizem
a) Vpisni pogoji:
V 1. letnik se lahko vpiše:
• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in
dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal pred-bolonjski študijski
program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
• kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z

drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12
kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med
študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred
vpisom v magistrski študij, in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v
poslovanje (6 ECTS).
• Diferencialnih izpitov ni potrebno opraviti za vpis na program Poslovodenje in
organizacija (ne glede na strokovno področje prvostopenjskega študija kandidata).
Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke
izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70%)
in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem
programu Ekonomske fakultete (30%).
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa:
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega
sistema eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
Prijavni roki:
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV
ČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 14.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
• DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena
(eVŠ): 23. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 23.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je petek, 10. september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala
nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer
najkasneje do 30. septembra 2021, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že
zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o
diplomiranju.
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE
DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 30. junij 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) je 30. junij 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
• DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena

(eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 14.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;
d) Pogoji za prehajanje med programi:
Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za
prehod odloča Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EF UL, v 75 % vsebinsko skladati
z vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. Za
študente iz sorodnih usmeritev, ki dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk,
vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija
za študijske zadeve določi predmete programa, ki jih mora študent opraviti za 1. in za
2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi magistrsko delo. Predmete
omenjena Komisija določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti
na podlagi potrjenih učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.
Diplomanti ekonomskih in poslovnih področij (usmeritev) s predhodno končano staro
štiriletno univerzitetno izobrazbo lahko študij nadaljujejo na izbranem programu, in sicer
morajo za dokončanje opraviti pet predmetov (en predmet tipa 9, dva predmeta tipa 10,
en predmet tipa 11, predmet Razvoj poslovnih spretnosti 2 na poslovnih programih
oz. predmet Razvoj spretnosti 2 na ekonomskih programih) in magistrsko delo. Vpišejo
se neposredno v 2. letnik programa.
To ne velja za magistrski program Poslovodenje in organizacija, za katerega morajo
študenti program opraviti v celoti ne glede na predhodno dokončan študij.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje: Javni sektor in ekonomika okolja
a) Vpisni pogoji:
V 1. letnik se lahko vpiše:
• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in
dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z
ustreznih strokovnih področij;
• kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z
drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12
kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom
na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Temelji mikroekonomije
(6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
Dodiplomski programi, oziroma prvostopenjski programi iz prve in druge alineje, ki se

upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v prvi letnik drugostopenjskih
podiplomskih magistrskih programov so tisti, ki po klasifikaciji ISCED spadajo med
družboslovne vede (31), poslovne in upravne vede (34) in okoljske in okoljevarstvene
vede (422).
Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa
kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega
študija (70 %) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem
študijskem programu UL Ekonomske fakultete (30 %).
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa:
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega
sistema eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
Prijavni roki:
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV
ČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 14.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
• DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena
(eVŠ): 23. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 23.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je petek, 10. september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala
nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje
do 30. septembra 2021, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že zaključili predhodni
študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o diplomiranju.
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE
DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 30. junij 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) je 30. junij 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
•

DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena
(eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 14.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;
d) Merila za prehod med študijskimi programi:
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži prošnjo
z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

III. Magistrski študijski program 2. stopnje: Management in ekonomika v zdravstvenem
varstvu
a) Vpisni pogoji:
V 1. letnik se lahko vpiše:
• kdor je končal študijski program prve bolonjske stopnje, študijski program za
pridobitev dosedanje visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ki so
po Frascatijevi klasifikaciji: družbene vede, poslovne in upravne vede, naravoslovnomatematične vede, medicinske vede in humanistične vede ter dosegel najmanj 180
kreditnih točk po ECTS;
• kdor je končal študijski program iz prve točke z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta
v prejšnjem odstavku, in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS. Dodatne
študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti
pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in
Uvod v poslovanje (6 ECTS).
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje
študija (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata na dodiplomskem (prvostopenjskem)
študijskem programu nad oceno 5,0 daje eno točko (primer: povprečna ocena 7,6 = 26
točk), skupno največ 50 točk).
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa:
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega
sistema eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
Prijavni roki:
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV
ČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o
diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v
Sloveniji je 14. september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini jetorek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
• DRUGI PRIJAVNI ROK

- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala
nezapolnjena (eVŠ): 23. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o
diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v
Sloveniji je 23. september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je petek, 10. september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala
nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer
najkasneje do 30. septembra 2021, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že
zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o
diplomiranju.
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE
DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 30. junij 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o
diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) je 30. junij 2021, dokazila oddate k prijavi
v eVŠ.
•

DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala
nezapolnjena (eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o
diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v
Sloveniji je 14. september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;
d) Merila za prehod med študijskimi programi:
Zaradi visoke usmerjenosti študijskega programa se diplomantom dosedanjih študijskih
programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe s sorodnih strokovnih področij pri vpisu na
ta magistrski študij ne priznava vnaprejšnja izpolnitev študijskih obveznosti na osnovi
prvostopenjskega študija.
Kdor ni končal prvostopenjskega študija z ustreznega študijskega področja, mora za vstop
v program opraviti predmeta Mikroekonomija 1 in Uvod v poslovanje. Ta predmeta sta
izbrana, ker za vstop v magistrski program Management in ekonomika v zdravstvenem
varstvu predpostavljamo znanje iz temeljev ekonomije in managementa, ki ga
specialistično poglabljamo na področju uporabe tega znanja v zdravstvenem varstvu. Ker
ne gre za nadaljnji študij zdravstvenih ved, tudi ne zahtevamo preverjanja in
pridobivanja predznanja s tega področja.
Prehod iz drugih magistrskih študijskih programov v magistrski program Management
in ekonomika v zdravstvenem varstvu je mogoč, če študent izpolnjuje pogoje za vpis
v ta program. Pri prehodu v magistrski program Management in ekonomika v
zdravstvenem varstvu iz drugih študijskih programov mora kandidat priložiti overjeno

potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju na visokošolskem zavodu, na
katerega je bil vpisan, in uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in
druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. O prošnji za prehod odloča
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri tem se
upošteva skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz
kandidatovega dosedanjega študija z učnimi vsebinami magistrskega programa
Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu ter primerljivost obsega predmetov
v ECTS. Prehod iz drugih magistrskih študijskih programov v magistrski program
Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu ni omejen s številom vpisnih mest v
prvem letniku. Kandidati, ki jim je bil odobren prehod, morajo pokriti stroške po ceniku
Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje: Management v športu
a) Vpisni pogoji:
V 1. letnik se lahko vpiše:
• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih
in poslovnih ter športnih znanosti) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor
je končal pred-bolonjski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
z ustreznih strokovnih področij; Področja, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna
področja pri vpisu v prvi letnik magistrskega študijskega programa Management v športu,
so družbene vede (31 po ISCED), poslovne in upravne vede (34 po ISCED),
izobraževanje učiteljev (športna vzgoja) (14 po ISCED), osebne storitve (81 po ISCED),
pravo (38 po ISCED);
• kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih
(nesorodnih) strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu
12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom
na drugostopenjski magistrski študijski program Management v športu z opravljanjem
predmetov Uvod v poslovanje (6 ECTS) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
in Osnove gibanja v športu (6 ECTS) na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje
študija. V izračun povprečne ocene kandidata/ke iz drugih (nesorodnih) strokovnih področij
ni zajet uspeh pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po
ECTS (pri predmetih Uvod v poslovanje in Osnove gibanja v športu).
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa:
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega
sistema eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
Prijavni roki:
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV
ČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 14.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.

•

DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena
(eVŠ): 23. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 23.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je petek, 10. september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala
nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje
do 30. septembra 2021, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že zaključili predhodni
študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o diplomiranju.

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE
DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 30. junij 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) je 30. junij 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
• DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena
(eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 14.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;
d) Merila za prehod med študijskimi programi:
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drug magistrski študijski program, vloži
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za
prehod odloča Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75 % vsebinsko skladati
z vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor
gre za skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu
lahko priznajo vsi opravljeni izpiti. Za študente iz sorodnih usmeritev, ki dosegajo
zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne
prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete
programa, ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora
napisati tudi magistrsko delo. Predmete omenjena Komisija določi glede na vsebino in
obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih učnih načrtov ter potrdila
o opravljenih izpitih.

Diplomanti ustreznih strokovnih področij s predhodno končano staro štiriletno
univerzitetno izobrazbo lahko skladno z merili za prehode študij nadaljujejo na programu
Management v športu, opraviti morajo pet predmetov (en skupni obvezni predmet
(Management v športu), en predmet tipa 9, dva predmeta tipa 10 ter en predmet tipa 9 ali
tipa 10, ki ga študent še ni izbral) ter magistrsko delo. Vpišejo se neposredno v 2. letnik
programa.

V. Magistrski študijski program 2. stopnje: Kvantitativne finance in aktuarstvo
a) Vpisni pogoji:
V 1. letnik se lahko vpiše:
• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in
dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z
ustreznih strokovnih področij;
• kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z
drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12
kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na
podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in
Matematika za poslovne in ekonomske vede (6 ECTS).
Dodiplomski programi oziroma prvostopenjski programi iz prve in druge alineje, ki se
upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v prvi letnik drugostopenjskih
podiplomskih magistrskih programov, so tisti, ki po Iscedovi klasifikaciji spadajo med
družboslovne vede (31) Matematika in statistika (46) in tisti, ki po klasifikaciji Klasius
spadajo med: Ekonomija (314), Fizika (440), Fizika in astronomija (441).
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje
študija oz. dodiplomskega študija (100 %).
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa:
Kandidati za vpis morajo izpolniti elektronsko prijavo preko enotnega visokošolskega
sistema eVŠ in jo ustrezno oddati na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
Prijavni roki:
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE TER TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV
ČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 14.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
•

DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena
(eVŠ): 23. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,

potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 23.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je petek, 10. september 2021, dokazila oddate k prijav v eVŠ.
- Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala
nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje
do 30. septembra 2021, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že zaključili predhodni
študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o diplomiranju.
PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE
DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE
• PRVI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo prve prijave (eVŠ): 30. junij 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) je 30. junij 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
•

DRUGI PRIJAVNI ROK
- Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena
(eVŠ): 14. september 2021.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju,
potrdilo o opravljenih izpitih) za kandidate, ki so študij zaključili v Sloveniji je 14.
september 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis za kandidate, ki so študij
zaključili v tujini je torek, 31. avgust 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;
d) Merila za prehod med študijskimi programi:
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži prošnjo
z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča
Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75 % vsebinsko skladati
z vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor
gre za skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu lahko
priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih usmeritev,
ki dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko
ne prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete
programa, ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora
napisati tudi magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami. Predmete
omenjena Komisija določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na
podlagi potrjenih učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.
Diplomanti ekonomskih in poslovnih področij (usmeritev) s predhodno končano staro
štiriletno univerzitetno izobrazbo lahko skladno z merili za prehode študij nadaljujejo na
programu, in sicer morajo za dokončanje opraviti štiri predmete (en predmet tipa 9, dva

predmeta tipa 10 in en predmet tipa 11) in magistrsko delo. Vpišejo se neposredno v 2.
letnik programa.

VI. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje: Turistični management (EMTM –
European Master in Tourism Management)
a) Vpisni pogoji:
V 1. letnik se lahko vpiše:
• kdor je končal študijski program prve stopnje in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po
ECTS ali enakovredne študijske programe, ki dovoljujejo vpis na drugostopenjske
študijske programe ter
• izkazal znanje angleškega jezika. Znanje angleškega jezika se izkazuje z
naslednjimi dokazili oz. certifikati o znanju angleškega jezika: uradni TOEFL (certifikati
ostalih ustanov niso ustrezni) z vsaj 230 točkami (računalniški test) / 575 točk
(papirnata oblika testa) / 88 točk (internetno podprt test); IELTS Academic (minimum
6,5); ali Cambridge - certifikat napredne angleščine CAE (minimum raven C).
Študentom, ki so zaključili prvostopenjski študij v ZDA, Kanadi (angleško govoreči
del), Avstraliji, Novi Zelandiji, Veliki Britaniji ali Irski, certifikata ni potrebno predložiti.
b) Postopki in roki za prijavo na razpis ter izvedba vpisa: Informacije za prijavo in
vpis kandidati dobijo na EMTM Consortium Sectetariat, Faculty of Tourism, University of
Girona, Španija: www.emtmmaster.net
c) Število vpisnih mest in način študija: glej tabelo;
d) Merila za prehod med študijskimi programi:
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem
študijskem programu. Študent, ki želi preiti na drugi magistrski študijski program, vloži
prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za
prehod odloča Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov
predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75 % vsebinsko skladati
z vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor
gre za skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu
lahko priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih
usmeritev, ki dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov
vsebinsko ne prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi
predmete programa, ki jih mora študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje
programa mora napisati tudi magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami.
Predmete omenjena Komisija določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih
obveznosti na podlagi potrjenih učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.

