18. FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/580 55 00
Več informacij na: www.fu.uni-lj.si

Magistrski študijski programi 2. stopnje:




Uprava
Management v upravi
Javna uprava in upravljanje sprememb

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Uprava
- Upravno-pravna smer
- Upravno-organizacijska smer
- Upravno-ekonomska smer
- Upravno-informacijska smer

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik magistrskega študijskega programa Uprava 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.
o

Pogoji za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Uprava 2. stopnja se lahko v skladu z merili
za prehode med študijskimi programi vpišejo :
a) kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja
pridobitev primerljivih kompetenc;
b) 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;
c) diplomanti specialističnega študijskega programa Javna uprava;
d) diplomanti dosedanjega štiriletnega dodiplomskega univerzitetnega programa Uprava;
e) diplomanti drugih študijskih področij.
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.
Kandidati pošljejo pisno prošnjo za vpis po merilih za prehode, kateri priložijo potrdilo o
opravljenih obveznostih in potrjene učne načrte (za diplomante Fakultete za upravo dokazil
ni potrebno prilagati).
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, Maribor
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; program se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 40 kandidatov,
vzporedno se bo izvajal v angleškem jeziku pod pogojem, če bo vpisanih najmanj 20
kandidatov.
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno na spletnem naslovu www.fu.uni-lj.si
izpolnijo elektronsko predprijavo za vpis, jo natisnejo, podpišejo in skupaj z dokazili (potrdilo
o opravljenih obveznostih in overjeno kopijo diplomske listine ali potrdilom o diplomiranju, v
kolikor diplomska listina še ni bila podeljena) pošljejo po pošti najkasneje do 10. 9. 2014 na
naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Referat za študijske zadeve, Gosarjeva ul.
5, 1000 Ljubljana.
Diplomantom Fakultete za upravo dokazil ni potrebno prilagati. Podrobnejša pojasnila dobijo
kandidati v referatu za študijske zadeve, tel. 01/580 55 04 ali po elektronski pošti:
podiplomski@fu.uni-lj.si.

II. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:


Management v upravi
- Ravnanje s človeškimi viri
- Upravna informatika
- Management v lokalni samoupravi
- Management kakovosti v javnem sektorju

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja se lahko neposredno
vpišejo:



o

diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in študijskih
programov 1. stopnje (180 KT) z ustreznih strokovnih področij upravne, pravne,
ekonomske, informacijske in organizacijske smeri.
diplomanti dosedanjih triletnih visokošolskih strokovnih programov in študijskih
programov 1. stopnje (180 KT) z drugih strokovnih področij, vendar morajo opraviti
dodatne izpite iz 3 predmetov univerzitetnega programa Uprava 1. stopnja: Upravni
postopek in upravni spor (8 KT), Pravna ureditev javne uprave (6 KT) in Teorija javne
uprave (8 KT), ki jih je potrebno opraviti do vpisa v 2. letnik.

Pogoji za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

V 2. letnik skupnega magistrskega študijskega programa Management v upravi 2. stopnja se
lahko v skladu z merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:
a) kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja
pridobitev primerljivih kompetenc;
b) 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;
c) diplomanti specialističnega študijskega programa Javna uprava;
d) diplomanti dosedanjega štiriletnega dodiplomskega univerzitetnega programa Uprava;

e) diplomanti drugih študijskih področij.
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.
Kandidati pošljejo pisno prošnjo za vpis po merilih za prehode, kateri priložijo potrdilo o
opravljenih obveznostih in potrjene učne načrte (za diplomante Fakultete za upravo dokazil
ni potrebno prilagati).
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 in Fakulteta za organizacijske vede,
Univerza v Beogradu. Predavanja se bodo izvajala v slovenskem, srbskem in angleškem
jeziku.
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se izvaja v primeru, da je v program ter
posamezen način izvedbe vpisanih vsaj 25 kandidatov
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno na spletnem naslovu www.fu.uni-lj.si
izpolnijo elektronsko predprijavo za vpis, jo natisnejo, podpišejo in skupaj z dokazili (potrdilo
o opravljenih obveznostih in overjeno kopijo diplomske listine ali potrdilom o diplomiranju, v
kolikor diplomska listina še ni bila podeljena) pošljejo po pošti najkasneje do 10. 9. 2014 na
naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, referat za študijske zadeve, Gosarjeva ul.
5, 1000 Ljubljana.
Diplomantom Fakultete za upravo dokazil ni potrebno prilagati. Podrobnejša pojasnila dobijo
kandidati v referatu za študijske zadeve, tel. 01/580 55 04 ali po elektronski pošti:
podiplomski@fu.uni-lj.si.

III. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje:


Javna uprava in upravljanje sprememb

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik skupnega magistrskega študijskega programa Javna uprava in upravljanja
sprememb 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:
a) univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnje (180 KT), univerzitetni študijski program
Upravna informatika 1. stopnje (180 KT) in visokošolski strokovni študijski program Uprava 1.
stopnje (180 KT);
b) študijski program 1. stopnje (180 KT) z ustreznih strokovnih področij upravne in politološko
sociološke smeri;
c) študijski program 1. stopnje (180 KT) z drugih strokovnih področij, če kandidat opravi
dodatne izpite iz 3 predmetov univerzitetnega študijskega programa Uprava 1. stopnje:
Temelji ekonomije (7 KT), Ekonomika javnega sektorja (6 KT) in Kvantitativne metode (8
KT), ki jih je potrebno opraviti pred vpisom v magistrski študijski program;
d) študijski program 1. stopnje (240 KT) z ustreznih strokovnih področij upravne in politološko
sociološke smeri. V tem primeru bo Komisija za magistrski program sodelujočih univerz

individualno za vsakega kandidata posebej določila število KT in vsebine, ki se jim priznajo
ob vpisu v skupni magistrski študijski program Javne uprave in upravljanja sprememb 2.
stopnje;
e) triletni visokošolski strokovni študijski program Javna uprava po starem programu;
f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih
področij upravne in politološko sociološke smeri;
g) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij,
če kandidat opravi dodatne izpite iz 3 predmetov univerzitetnega študijskega programa
Uprava 1. stopnje: Temelji ekonomije (7 KT), Ekonomika javnega sektorja (6 KT) in
Kvantitativne metode (8 KT), ki jih je potrebno opraviti pred vpisom v magistrski študijski
program.
o

Pogoji za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

V 2. letnik skupnega magistrskega študijskega programa Javna uprava in upravljanje
sprememb 2. stopnja se lahko v skladu z merili za prehode med študijskimi programi
vpišejo:
a) kandidati, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja
pridobitev primerljivih kompetenc;
b) 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;
c) diplomanti magistrskih študijskih programov 2. stopnje z ustreznih strokovnih področij
upravnih in politološko socioloških smeri;
d) diplomanti univerzitetnih študijskih programov po starem programu z ustreznih strokovnih
področij upravnih in politološko socioloških smeri;
e) diplomanti drugih študijskih področij.
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.
Kandidati pošljejo pisno prošnjo za vpis po merilih za prehode, kateri priložijo potrdilo o
opravljenih obveznostih in potrjene učne načrte (za diplomante Fakultete za upravo dokazil
ni potrebno prilagati).
V primeru omejitve vpisa, se pri izboru kandidatov upoštevajo naslednja merila:
a) povprečna ocena na prvostopenjskem študiju brez diplomskega dela: 60 % in
b) ocena diplomskega dela: 40 %.
Kraj izvajanja: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo; Radboud University Nijmegen,
Nijmegen School of management, Nizozemska; Corvinus Univeristy of Budapest,
Madžarska. Program se v celoti izvaja v angleškem jeziku.
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 15 kandidatov.
Postopek in rok za prijavo: Kandidati obvezno na spletnem naslovu www.fu.uni-lj.si
izpolnijo elektronsko predprijavo za vpis, jo natisnejo, podpišejo in skupaj z dokazili (potrdilo
o opravljenih obveznostih in overjeno kopijo diplomske listine ali potrdilom o diplomiranju, v
kolikor diplomska listina še ni bila podeljena) pošljejo po pošti najkasneje do 1. 9. 2014 na

naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, referat za študijske zadeve, Gosarjeva ul.
5, 1000 Ljubljana.
Diplomantom Fakultete za upravo dokazil ni potrebno prilagati. Podrobnejša pojasnila dobijo
kandidati v referatu za študijske zadeve, tel. 01/580 55 04 ali po elektronski pošti:
podiplomski@fu.uni-lj.si.

