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Magistrska študijska programa 2. stopnje:
•
•

Uprava – Upravljanje javnega sektorja
Management v upravi

I. Magistrski študijski program 2. stopnje Uprava – Upravljanje javnega
sektorja
Ob vpisu v 2. letnik študent lahko izbira med tremi smermi:
- Javna uprava
- Upravljanje
- Javno upravljanje in EU
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Uprava – Upravljanje javnega sektorja se lahko vpiše, kdor
je končal:
a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami,
s kateregakoli strokovnega področja,
b) enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode oz. za vpis v višji letnik:
V 2. letnik magistrskega študijskega programa Uprava – Upravljanje javnega sektorja se
lahko v skladu z merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:
1. kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja
pridobitev primerljivih kompetenc;
2. kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih
za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem
sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega prehajajo in se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojni
organ za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne in druge obveznosti, ki
jih mora kandidat opraviti do zaključka študija.
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje (povprečna ocena – 25 %, ocena diplomskega dela – 25 %) ter uspeh pri
izbirnem izpitu iz področja upravno pravnih, informacijskih, organizacijskih in ekonomsko
managerskih vsebin (50 %).
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; program se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 20
kandidatov na redni študij in vsaj 10 kandidatov na izredni študij, V primeru, da je v program
ter posamezen način izvedbe vpisanih manj kandidatov, se fakulteta lahko odloči, da

posameznega načina študija ne bo izvajala.
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 15. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 17. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi
prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2021.
Rok za pošiljanje prijav na razpisna mesta za tujce izven EU in Slovence brez slovenskega
državljanstva je do 31. 7. 2021.

II.

Magistrski študijski program 2. stopnje Management v upravi

Ob vpisu v 2. letnik študent lahko izbira med štirimi smermi:
- Ravnanje s človeškimi viri
- Upravna informatika
- Management v lokalni samoupravi
- Management kakovosti v javnem sektorju
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik magistrskega študijskega programa Management v upravi 2. stopnja se lahko
vpiše:
• kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje,
• kdor je končal enakovredni (predbolonjski) študijski program, naveden v prejšnji alineji.
• Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Pogoji za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode oz. vpis v višji letnik:
V 2. letnik magistrskega študijskega programa Management v upravi 2. stopnja se lahko v
skladu z merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:
1. kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja
pridobitev primerljivih kompetenc;
2. kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za
priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu
(KT) iz študijskega programa, iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojni organ
za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne in druge obveznosti, ki jih mora
kandidat opraviti do zaključka študija.
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje
(povprečna ocena – 25%, ocena diplomskega dela – 25%) ter uspeh pri izbirnem izpitu iz
področja upravno pravnih, informacijskih, organizacijskih in ekonomsko managerskih vsebin
(-50%).
Kraj izvajanja: Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se izvaja v primeru, da je vpisanih vsaj
20 kandidatov na rednem študiju in vsaj 10 kandidatov na izrednem študiju.
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu
http://portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 15. 9. 2021. Rok za oddajo dokazil o

izpolnjevanju vpisnih pogojev je 17. 9. 2021, dokazila oddate k prijavi v eVŠ. Izjemoma bo
možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi,
do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2021.
Rok za pošiljanje prijav na razpisna mesta za tujce izven EU in Slovence brez slovenskega
državljanstva je do 31. 7. 2021.

