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Magistrski študijski programi 2. stopnje:
 Družboslovna informatika
 Evropske študije
 Komunikologija
 Kulturologija – kulturne in religijske študije
 Mednarodni odnosi
 Novinarske študije
 Obramboslovje
 Politologija – analiza politik in javna uprava
 Politologija – politična teorija
 Sociologija
 Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja
 Strateško tržno komuniciranje
Fakulteta za družbene vede je kot članica UL vključena tudi v skupne magistrske študijske
programe
 Skupni študijski program druge stopnje Človekove pravice in demokratizacija
 Skupni študijski program druge stopnje Primerjalni lokalni razvoj
Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V magistrske študijske programe 2. stopnje: Kulturologija – kulturne in religijske študije,
Strateško tržno komuniciranje, Politologija – analiza politik in javna uprava,
Politologija – politična teorija, Sociologija, Sociologija – upravljanje organizacij,
človeških virov in znanja se lahko vpiše:
1. Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja in je
zbral(a) 240 ECTS, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev.
2. Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli študijskega področja, kjer je
zbral 180 ECTS mora pred vpisom v 2. stopnjo na FDV opraviti predmete v obsegu 60 ECTS
v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja z izbiro predmetov po
dogovoru s skrbnikom programa.
3. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po programu, ki ga je bilo možno
vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 iz kateregakoli
strokovnega področja, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev.
4. Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati
pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016, lahko vstopi v
magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki 2.
Pogoj za izvajanje programa Kulturologija – kulturne in religijske študije je najmanj 17
vpisanih študentov. V kolikor bo vpisanih študentov 28 ali več, se bosta izvaja oba modula. V
primeru, da bo število študentov manjše od 28, se bo izvajal en modul. Modul, ki se bo
izvajal, bo izbran glede na večinski interes študentov. V primeru odpovedi modula, bodo
študenti po želji preusmerjeni na razpisan modul.

Pogoj za izvajanje programa Strateško tržno komuniciranje je najmanj 31 vpisanih
študentov.
Pogoj za izvajanje programa Politologija – analiza politik in javna uprava je najmanj 17
vpisanih študentov za redni študij.
Pogoj za izvajanje programa Politologija – politična teorija je najmanj 14 vpisanih
študentov.
Pogoj za izvajanje programa Sociologija je najmanj 20 vpisanih študentov na rednem
študiju. V kolikor bo vpisanih študentov 31 ali več, se bodo izvajali vsi trije moduli. V primeru,
da bo število študentov manjše od 31, se bosta izvajala dva modula, če bo manjše od 25, pa
en modul. Moduli, ki se bodo izvajali, bodo izbrani glede na večinski interes študentov. V
primeru odpovedi modula, bodo študenti po želji preusmerjeni na razpisana modula oziroma
modul.
Pogoj za izvajanje programa Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in
znanja je najmanj 31 vpisanih študentov na rednem študiju. Vsak modul ima lahko največ
14 študentov na rednem študiju.
V magistrski študijski program 2. stopnje Družboslovna informatika se lahko vpiše:
1. Kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij: družbenih ved, novinarstva in
informiranja, poslovnih in upravnih ved, izobraževanja učiteljev in pedagoških ved,
matematike in statistike, računalniška, humanističnih ved, prava, tehniških ved, proizvodne
tehnologije, arhitekture in gradbeništva, zdravstva, socialnega dela ter varstva okolja in je
zbral 240 KT, lahko vstopi v podiplomski magistrski program brez dodatnih pogojev.
2. Kdor je končal študijski program 1. stopnje iz drugih področij ter je zbral 240 KT, opravi
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 30 KT: Uvod v
sociologijo, Uvod v družboslovno informatiko, Statistika I, Statistika II z računalniško analizo
podatkov, Metode družboslovnega raziskovanja, Osnove informatike. Za vse navedene
predmete lahko kandidat uveljavlja znanja
pridobljena v predhodnem izobraževanju.
3. Kdor je končal študijski program 1. stopnje s kateregakoli študijskega področja, kjer je
zbral 180 KT, pri čemer mora pred vpisom v 2. stopnjo na FDV opraviti izpite v obsegu 60
ECTS v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja z izbiro predmetov po
dogovoru s skrbnikom programa.
4. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati
pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 s področij, ki so
navedena v točki 1. lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev.
5. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati
pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 iz drugih področij,
opravi predmete (30 KT), ki so navedeni v točki 2.
6. Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati
pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016, lahko vstopi v
magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki 3.
Pogoj za izvajanje programa je najmanj 17 vpisanih študentov.
V magistrski študijski program 2. stopnje Evropske študije se lahko vpiše:
1. kdor je končal študijski program prve stopnje Evropske študije – družboslovni vidiki ali
Mednarodni odnosi ter je zbral 240 KT, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih
pogojev;

2. kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij: ekonomija ali pravo in je zbral 240
KT, opravi predmeta iz Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja v vrednosti
10 KT, in sicer: Prvi tuji strokovni jezik IV, Drugi tuji strokovni jezik IV (angleščina,
nemščina, francoščina, španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi tuji jezik). Za
navedena predmeta lahko kandidat uveljavlja potrdila o znanju, pridobljena v
predhodnem formalnem ali neformalnem izobraževanju;
3. Kdor je končal dodiplomski študijski program s področij: humanističnih ved – teologija,
filozofija, zgodovina, območne študije, kulturologija; družbenih ved, novinarstva;
poslovnih in upravnih ved ter je zbral 240 KT in opravil predmet Temelji Evropske unije.
Poleg tega mora kandidat izkazati ustrezno poznavanje prvega tujega strokovnega
jezika in drugega tujega strokovnega jezika na ravni prve stopnje univerzitetnega študija:
Prvi tuji strokovnih jezik IV in Drugi tuji strokovni jezik IV (angleščina, nemščina,
francoščina, španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi tuji jezik). Za vse
navedene predmete lahko kandidat uveljavlja potrdila o znanju, pridobljena v
predhodnem formalnem ali neformalnem izobraževanju.
4. Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli drugega strokovnega
področja in je zbral 240 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija, in sicer izpite pri naslednjih predmetih: Prvi tuji
strokovnih jezik IV, Drugi tuji strokovni jezik IV(angleščina, nemščina, francoščina,
španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi tuji jezik) , Temelji EU, Politike EU,
Pravo EU, EU v svetovnem gospodarstvu in Zunanji odnosi EU. Za vse te predmete
lahko kandidat uveljavlja potrdila o znanju, pridobljena v predhodnem formalnem ali
neformalnem izobraževanju.
5. Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli študijskega področja, kjer je
zbral 180 KT, pri čemer mora uspešno zaključiti Program za izpopolnjevanje
družboslovnega znanja in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS. Obvezni predmeti, ki jih
mora opraviti pred vpisom so: Prvi tujih strokovni jezik IV, Drugi tujih strokovni jezik IV
(angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi
tuji jezik), Temelji EU, Politike EU, Pravo EU, EU v svetovnem gospodarstvu in Zunanji
odnosi EU, ostale predmete (v obsegu 25 ECTS) pa izbere v sodelovanju s skrbnikom
programa. Če je katerega od navedenih obveznih predmetov v dosedanjem študiju že
opravil, se mu določi druge s študijskega programa Evropske študije – družboslovni
vidiki na 1. stopnji.
6. Kdor je končal štiriletni visokošolski program po programu, ki ga je bilo možno vpisati
pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016, s kateregakoli
strokovnega področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija, in sicer izpite pri naslednjih predmetih: Prvi tuji strokovnih jezik IV,
Drugi tuji strokovni jezik IV(angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina ali
italijanščina oz. kateri drugi tuji jezik), Temelji EU, Politike EU, Pravo EU, EU v
svetovnem gospodarstvu in Zunanji odnosi EU. Za vse te predmete lahko kandidat
uveljavlja potrdila o znanju, pridobljena v predhodnem formalnem ali neformalnem
izobraževanju.
7. Kdor je končal triletni strokovni program ali specializacijo po višješolskem programu po
programu, ki ga je bilo možno vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti
najkasneje do 2015/2016, pri čemer mora uspešno zaključiti Program za izpopolnjevanje
družboslovnega znanja in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS. Obvezni predmeti, ki jih
mora opraviti pred vpisom so: Prvi tujih strokovni jezik IV, Drugi tujih strokovni jezik
IV(angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi
tuji jezik), Temelji EU, Politike EU, Pravo EU, EU v svetovnem gospodarstvu in Zunanji

odnosi EU, ostale predmete (v obsegu 25 ECTS) pa izbere v sodelovanju s skrbnikom
programa. Če je katerega od navedenih obveznih predmetov v dosedanjem študiju že
opravil, se mu določi druge s študijskega programa Evropske študije – družboslovni
vidiki na 1. stopnji.
Pogoj za izvajanje programa je najmanj 17 vpisanih študentov na rednem študiju.
V magistrski študijski program 2. stopnje Komunikologija se lahko vpiše:
1. Kdor je končal dodiplomski študijski program s področij družbenih ved, novinarstva in
informiranja, prava ter humanističnih ved in je zbral 240 ECTS, lahko vstopi v program 2.
stopnje brez dodatnih pogojev.
2. Kdor je končal študijski program 1. stopnje iz drugih področij ter je zbral 240 ECTS, če
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 40 KT (8
predmetov), in sicer: Temelji komunikologije, Osnove komunikološkega raziskovanja, Teorije
medijev in komuniciranja, Javno mnenje, Komunikacijski sistemi, Komuniciranje in nove
tehnologije, Statistika, Psihologija komuniciranja. Za vse navedene predmete lahko kandidat
uveljavlja znanja, pridobljena v predhodnem izobraževanju.
3. Kdor je končal študijski program 1. stopnje s kateregakoli študijskega področja, kjer je
zbral 180 KT, pri čemer mora pred vpisom v 2. stopnjo na FDV opraviti izpite v obsegu 60
ECTS v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja z izbiro predmetov po
dogovoru s skrbnikom programa.
4. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po programu, ki ga je bilo možno
vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 s področij, ki so
navedena v točki 1) lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev.
5. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po programu, ki ga je bilo možno
vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 iz drugih
področij, opravi predmete v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja, ki
so navedeni v točki 2.
6. Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati
pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 lahko vstopi v
magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki 3.
Pogoj za izvajanje programa Komunikologija je najmanj 26 vpisanih študentov na rednem
študiju. V tem primeru se bosta izvajala oba modula, posamezen modul ima lahko največ 15
študentov. V primeru, da bo število študentov manjše od 26, se bo izvajal le modul, ki ima
vsaj 17 študentov. Če noben modul ne bo imel spodnjega minimuma (17 študentov), se bo
študentom modula, ki ima manjše število prijavljenih kandidatov, ponudila možnost prehoda
na modul, ki ima večje število prijavljenih kandidatov, da se zagotovi spodnja meja izvedbe
modula.
V magistrski študijski program 2. stopnje Mednarodni odnosi se lahko vpiše:
1. Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje Mednarodni odnosi ali Evropske
študije – družboslovni vidiki ter zbral 240 KT.
2. Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli drugega strokovnega
področja in je zbral 240 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija, in sicer vsebine, ki jih pokrivata vsaj dva od naslednjih treh predmetov:
Mednarodni odnosi, Mednarodni ekonomski odnosi, Politika mednarodnega prava. Poleg

tega mora kandidat izkazati ustrezno poznavanje prvega tujega strokovnega jezika in
drugega tujega strokovnega jezika na ravni prve stopnje univerzitetnega študija: Prvi tuji
strokovnih jezik IV in Drugi tuji strokovni jezik IV (angleščina, nemščina, francoščina,
španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi tuji jezik). Za vse te predmete lahko
kandidat poleg potrdil o opravljenih izpitih uveljavlja potrdila o znanju, pridobljena v
predhodnem formalnem ali neformalnem izobraževanju.
3. Kdor je končal študijski program prve stopnje s kateregakoli študijskega področja, kjer je
zbral 180 KT, pri čemer mora v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja
in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS, in sicer izpite pri naslednjih predmetih: Prvi tuji strokovni
jezik IV, Drugi tuji strokovni jezik IV (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina
ali italijanščina oz. kateri drug tuji jezik), Mednarodni odnosi, Teorije mednarodnih odnosov,
Politika mednarodnega prava, Mednarodni ekonomski odnosi, Mednarodne organizacije,
Odnosi Sever – Jug ali Mednarodna politična ekonomija, Diplomatski in konzularni odnosi,
Mednarodno varstvo manjšin, Varnost v mednarodnih odnosih ter eden od metodoloških
predmetov, ki se izvajajo na 1. stopnji študija na kateremkoli programu, ki ga izbere v
dogovoru s skrbnikom programa. V kolikor je kandidat že opravil navedene predmete iz
Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja, se mu določi druge s študijskega
programa Mednarodni odnosi na 1. stopnji.
4. Kdor je končal štiriletni visokošolski program po programu, ki ga je bilo možno vpisati pred
uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016, s kateregakoli strokovnega
področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija, in sicer izpite pri naslednjih predmetih: Mednarodni odnosi, Mednarodni ekonomski
odnosi, Politika mednarodnega prava, Prvi tuji strokovnih jezik IV in Drugi tuji strokovni jezik
IV (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi tuji
jezik). Za vse te predmete lahko kandidat uveljavlja potrdila o znanju, pridobljena v
predhodnem formalnem ali neformalnem izobraževanju.
5. Kdor je končal triletni strokovni program ali specializacijo po višješolskem programu po
programu, ki ga je bilo možno vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje
do 2015/2016, pri čemer mora v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja
in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS, in sicer izpite pri naslednjih predmetih: Prvi tujih
strokovni jezik IV, Drugi tujih strokovni jezik IV (angleščina, nemščina, francoščina,
španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi tuji jezik), Mednarodni odnosi, Teorije
mednarodnih odnosov, Politika mednarodnega prava, Mednarodni ekonomski odnosi,
Mednarodne organizacije, Odnosi Sever – Jug ali Mednarodna politična ekonomija,
Diplomatski in konzularni odnosi, Mednarodno varstvo manjšin, Varnost v mednarodnih
odnosih ter eden od metodoloških predmetov, ki se izvajajo na 1. stopnji študija na
kateremkoli programu, ki ga izbere v dogovoru s skrbnikom programa. V kolikor je kandidat
že opravil navedene predmete iz Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja, se
mu določi druge s študijskega programa Mednarodni odnosi na 1. stopnji.
Pogoj za izvajanje programa je najmanj 25 vpisanih študentov.
V magistrski študijski program 2. stopnje Novinarske študije se lahko vpiše:
1. Kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij novinarstva in informiranja ter
družbenih in humanističnih ved ter je zbral 240 ECTS, lahko vstopi v program 2. stopnje brez
dodatnih pogojev.
2. Kdor je končal študijski program 1. stopnje iz drugih področij ter je zbral 240 ECTS, če
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 40 ECTS (8
predmetov), in sicer: Temelji komunikologije, Jezikovna kultura I, Uvod v novinarstvo I,
Novinarsko sporočanje I, Osnove prava za novinarje, Novinarska etika, Stilistika

poročevalstva in en izbirni predmet izmed naslednjih: Novinarsko sporočanje ali Radio ali
Televizija. Za vse navedene predmete lahko kandidat uveljavlja znanja, pridobljena v
predhodnem izobraževanju.
3. Kdor je končal študijski program 1. stopnje s kateregakoli študijskega področja, kjer je
zbral 180 KT, pri čemer mora pred vpisom v 2. stopnjo na FDV opraviti izpite v obsegu 60
ECTS v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja z izbiro predmetov po
dogovoru s skrbnikom programa.
4. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po programu, ki ga je bilo možno
vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 s področij, ki so
navedena v točki a) lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev.
5. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po programu, ki ga je bilo možno
vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 iz drugih
področij, opravi predmete v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja, ki
so navedeni v točki 2.
6. Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati
pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016, lahko vstopi v
magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki 3.
Pogoj za izvajanje programa je najmanj 20 vpisanih študentov.
V magistrski študijski program 2. stopnje Obramboslovje se lahko vpiše:
1. Kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij po ISCED: 14 izobraževanje
učiteljev in pedagoško delo, 22 humanistične vede, 31 družbene in vedenjske znanosti,
32 novinarstvo in informatika, 34 poslovne in upravne vede, 38 pravo, 76 socialno delo,
85 zaščita okolja, 86 varnostne študije (vključno z vojaškimi akademijami) in je zbral 240
ECTS, lahko vstopi v podiplomski magistrski program brez dodatnih pogojev.
2. Kdor je končal študijski program 1. stopnje iz drugih področij ter je zbral 240 ECTS, če
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 20 ECTS
(4 predmete), in sicer: Angleški jezik I in II, Polemologija, Obrambni in varnostni sistem.
Za vse navedene predmete lahko kandidat uveljavlja znanja, pridobljena v predhodnem
izobraževanju oziroma usposabljanju.
3.

Kdor je končal študijski program 1. stopnje s kateregakoli študijskega področja, kjer je
zbral 180 ECTS, mora zbrati dodatnih 60 ECTS v okviru Programa za izpopolnjevanje
družboslovnega znanja z izbiro predmetov po dogovoru s skrbnikom programa.

4. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po programu, ki ga je bilo možno
vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 s področij, ki
so navedena v točki 1. lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev.
5. Kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študijski po programu, ki ga je bilo možno
vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 iz drugih
področij, opravi predmete v vrednosti do 40 ECTS v okviru Programa za izpopolnjevanje
družboslovnega znanja po dogovoru s skrbnikom programa.
6. Kdor je končal 3-letni visokošolski strokovni študij po programu, ki ga je bilo možno
vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016, lahko vstopi
v magistrski program pod pogoji, ki so navedeni v točki 3.

Pogoj za izvajanje programa je najmanj 20 vpisanih študentov na redni študij.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in
se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v
Sloveniji. Pred vpisom na podiplomski študij morajo kandidati opraviti postopek priznavanja
izobraževanja za namen nadaljevanja podiplomskega študija.

V primeru omejitve vpisa, bodo posamezni elementi za izbiro vrednoteni na naslednji
način:
Pri programih: Družboslovna informatika in Komunikologija
- uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže
- ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu pred strokovno komisijo področja, na katerega
se kandidat vpisuje – 50 % teže.
Evropske študije
Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
- uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže
- ocena, dosežena na ustnem ali pisnem izbirnem izpitu s področij zgodovine EU, evropskih
institucij in evropskih ekonomskih integracij, pred strokovno komisijo, določeno s strani
Katedre za mednarodne odnose - 50 % teže.
Pri programih: Kulturologija – kulturne in religijske študije, Novinarske študije,
Strateško tržno komuniciranje, Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in
znanja in Sociologija se bo v primeru omejitve vpisa pri izbiri kandidatov upošteval boljši
uspeh pri dosedanjem študiju, in sicer:
povprečna ocena izpitov pri dosedanjem študiju – 100 %.
Mednarodni odnosi - merila za izbiro ob omejitvi vpisa. Posamezni elementi za izbiro
bodo vrednoteni na naslednji način:
- uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže
- ocena, dosežena na ustnem ali pisnem izbirnem izpitu s področij Mednarodni odnosi,
Mednarodni ekonomski odnosi in Politika mednarodnega prava, pred strokovno komisijo,
določeno s strani Katedre za mednarodne odnose - 50 % teže.
V primeru omejitve vpisa se pri programih: Obramboslovje, Politologija – analiza
politik in javna uprava in Politologija - Politična teorija se pri izbiri kandidatov upošteva
boljši uspeh pri dosedanjem študiju, in sicer:
- povprečna ocena pri dosedanjem študiju – 100 %.
Če je na predhodnem študiju predvideno diplomsko delo, se upošteva v povprečni oceni.
Določita se dva roka za prijavo za vpis za državljane republike Slovenije in EU. Prvi prijavni
rok je 10. 9. 2015; drugi prijavni rok pa najkasneje do 30. 9. 2015 in sicer na programih, pri
katerih bodo po prvem prijavnem roku še ostala prosta mesta (do zasedbe mest) in se bodo,
skladno s prijavami v prvem prijavnem roku in minimumom za izvedbo, izvajali.
Rok za pošiljanje prijav na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega
državljanstva je do 31. 5. 2015.
Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis najkasneje do 15. 9. 2015.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

