
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS 

V PODIPLOMSKE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 

 
 

Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2013/2014 

Univerza na Primorskem razpisuje naslednje študijske programe Fakultete za management (UP 

FM):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP FM 

MANAGEMENT  (izvajal se bo v slovenskem in angleškem jeziku) 

EKONOMIJA IN FINANCE 

PRAVO ZA MANAGEMENT 

UPRAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA   (razpisuje skupaj z UP FHŠ 

in UP FVZ) 

 

 
 

 

* * * * * * * * * * 
 

 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 
Cankarjeva 5, 6000 Koper 

 

Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 27 

Faks: (05) 610 20 15 

E-pošta: referat@fm.upr.si  

Spletna stran: www.fm.upr.si 

 

Informativna mesta:  

- Koper: UP FM, Cankarjeva 5, Koper 

- Celje: UP FM – študijsko središče Celje, Ljubljanska cesta 5/a, 3000 Celje, tel. 03 490 03 32 

- Škofja Loka: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1/a, 4220 Škofja Loka, tel. 04 506 13 70 

 

 

UP Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2013/2014 razpisuje magistrske študijske 

programe 2. stopnje: 

- Management, ki se bo izvajal v slovenskem in angleškem jeziku, 

- Ekonomija in finance, 

mailto:referat@fm.upr.si
http://www.fm.upr.si/
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- Pravo za management ter  

- Upravljanje trajnostnega razvoja (skupaj z UP FHŠ in UP FVZ). 

 

 

Informativni dnevi: 

Kraj  Lokacija Junij Avgust 

Koper sedež fakultete, Cankarjeva 5 18. 6. 2013 ob 17. uri 26. 8. 2013 ob 17. uri 

Škofja Loka Bivša vojašnica, Partizanska 1 19. 6. 2013 ob 17. uri 27. 8. 2013 ob 17. uri 

Celje 
FM - študijsko središče Celje, 
Ljubljanska c. 5a 

20. 6. 2013 ob 17. uri 28. 8. 2013 ob 17. uri 

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT 

 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper, Celje, Škofja Loka 

 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomskih in poslovnih 

ved ter prava; ali  

b) diploma dodiplomskega študijskega programa (program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 

   

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti predmetov: Uvod v ekonomijo, Uvod v management in Uvod v 

pravo.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.   

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) – izvedba v slovenskem jeziku 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management  
1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 60 30 

Celje 100 30 

Škofja Loka 100 30 

 
 
Vpisna mesta (1. letnik) – izvedba v slovenskem jeziku  

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Management 
1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 6 3 

Celje 10 3 

Škofja Loka 10 3 
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Vpisna mesta (1. letnik) – izvedba v slovenskem jeziku  

- za kandidate za vzporedni študij 

Management 
1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 3 2 

Celje 5 2 

Škofja Loka 5 2 

 

Na posameznem študijskem središču se bo študijski program na rednem študiju izvajal, če 

bo vanj vpisanih vsaj 30 študentov, na izrednem študiju pa, če bo vanj vpisanih vsaj 25 

študentov. 

 

Skladno s tretjo alinejo 3. odstavka 8. člena ZViS-UPB7 in tretjo alinejo 2. odstavka 112.a 

člena Statuta Univerze na Primorskem bo UP Fakulteta za maangement izvajala magistrski 

študijski program 2. stopnje Management tudi v angleškem jeziku. 

 

Vpisna mesta (1. letnik) – izvedba v angleškem jeziku 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management  
1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper - 30 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 
Vpisna mesta (1. letnik) – izvedba v angleškem jeziku 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Management 
1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper - 15 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 
Vpisna mesta (1. letnik – izvedba v angleškem jeziku)  

- za kandidate za vzporedni študij 

Management 
1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper - 2 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 

Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 25 študentov.  

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – vpis v 2. letnik 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
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- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FM, 

oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Management, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi 

predložitve učnih načrtov predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat 

UP FM ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakulteta.  

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode: 
 
-  za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Management  
2. letnik 

Redni  Izredni 

Koper Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom vpisnih mest za 1. 
letnik v 2012/2013. 

Celje 

Škofja Loka 

 
 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Management  
2. letnik 

Redni  Izredni 

Koper Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom vpisnih mest za 1. 
letnik v 2012/2013. 

Celje 

Škofja Loka 

 

 

Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV: 

Kandidati za vpis predložijo: 

- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 

- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna 

ocena študija. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 

overjene fotokopije diplome. 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za vzporedni študij, prijavi priložijo potrdilo o 

opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in 

soglasje matične fakultete. 

 

* * * * * 

 

 

 

 

http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA IN FINANCE 

 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomskih in poslovnih 

ved ter prava; ali  

b) diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 

   

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti študijske obveznosti: Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva in Osnove 

poslovnih financ.   

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  

 
Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Ekonomija in 

finance 

1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 40 30 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Ekonomija in 

finance 

1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 4 3 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 

- za kandidate za vzporedni študij 

Ekonomija in 

finance 

1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 2 2 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 

Študijski program se bo na rednem študiju izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 30 študentov, na 

izrednem študiju pa, če bo vanj vpisanih vsaj 25 študentov. 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – vpis v 2. letnik 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
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Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FM, 

oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Ekonomija in 

finance, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi 

predložitve učnih načrtov predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat 

UP FM ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakulteta.  

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode: 

 

-  za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Ekonomija in 
finance 

2. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom vpisnih mest za 1. 
letnik v 2012/2013. 

 
 
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Ekonomija in 
finance 

2. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom vpisnih mest za 1. 
letnik v 2012/2013. 

 

Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV: 

Kandidati za vpis predložijo: 

- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 

- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna 

ocena študija. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 

overjene fotokopije diplome. 

 

http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html
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Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za vzporedni študij, prijavi priložijo potrdilo o 

opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in 

soglasje matične fakultete. 

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PRAVO ZA MANAGEMENT 

 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomskih in poslovnih 

ved ter prava; ali  

b) diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja 

managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava. 

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred 

vpisom opraviti premostitveni program: Uvod v ekonomijo, Uvod v management in Uvod v pravo.   

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  

 

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Pravo za 

management 

1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper - 40 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Pravo za 

management 

1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper - 4 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 

- za kandidate za vzporedni študij 

Pravo za 

management 

1. letnik 

Redni  Izredni 

Koper - 2 

Celje - - 

Škofja Loka - - 

 

Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 25 študentov. 

 

Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html 

http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html
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DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV: 

Kandidati za vpis predložijo: 

- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 

- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna 

ocena študija. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in 

overjene fotokopije diplome. 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za vzporedni študij, prijavi priložijo potrdilo o 

opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in 

soglasje matične fakultete. 

 

* * * * * 

 

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:  

Kandidati za vpis se prijavijo z elektronsko prijavo, dostopno na www.fm-kp.si. Natisnjeno in 

podpisano prijavnico in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo na naslov: Fakulteta za 

management, Cankarjeva 5, 6000 Koper.  

 

ROKI ZA PRIJAVO: 

 

Prvi prijavni rok je od 10. junija do 6. septembra 2013. 

 

Drugi prijavni rok bo razpisan v primeru prostih mest, in sicer od 18. septembra do 20. 

septembra 2013. Natančne informacije o prijavah za kandidate bodo objavljene na spletnih 

straneh fakultete. 

 

PREMOSTITVENI PROGRAM PRED VPISOM V PROGRAM:  

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni 

program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem 

prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo 

izpolnjevali vpisne pogoje.  

 

MOŽNOSTI ZA UVELJAVLJANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM:  

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen 

izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo 

za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 31. 8. 2013. Vlogi priložijo ustrezno dokumentacijo. 

Več informacij o možnosti uveljavljanja znanj in spretnosti dobijo kandidati na naslovu 

http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html  

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI  PROGRAM: UPRAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

Študijski program skupaj izvajajo UP Fakulteta za management, UP Fakulteta za humanistične 

študije in UP Fakulteta za vede o zdravju. 

 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

 

http://www.fm-kp.si/
http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html
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Informativna mesta:  

UP Fakulteta za management  

Cankarjeva 5, 6000 Koper,  

Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 27 

Faks: (05) 610 20 15 

E-pošta: referat@fm.upr.si  

Spletna stran: www.fm.upr.si    

 

UP Fakulteta humanistične študije 

Titov trg 4, 6000 Koper,  

Tel.: +386 5 663 77 40 

Faks: +386 5 663 77 42 

E-pošta: info@fhs.upr.si 

Spletna stran: www.fhs.upr.si  

 

UP Fakulteta za vede o zdravju 

Polje 42, 66320 Izola,  

Tel.: +386 5 662 64 60 

Faks: +386 5 662 64 80 

E-pošta: info@vszi.upr.si 

Spletni naslov: www.vszi.upr.si 

 

 

Informativni dnevi: 

Kraj  Lokacija Junij Avgust 

UP Fakulteta za 

management 

sedež fakultete, 

Cankarjeva 5 

18. 6. 2013 ob 17. uri 26. 8. 2013 ob 17. uri 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM IMA 4 SMERI: 

- Trajnostno upravljanje ekonomskih virov 

- Trajnostno upravljanje naravnih virov 

- Trajnostno upravljanje kulturnih in prostorskih virov 

- Trajnostno upravljanje okoljskega zdravja 

 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu iz področja humanističnih ved, družbenih ved, poslovnih in 

upravnih ved, prava, ved o živi naravi, ved o neživi naravi, tehniških ved, proizvodnih tehnologij, 

transportnih storitev, zdravstva, osebnih storitev, varstva okolja ter kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva, in sicer na: 

- študijskem programu 1. stopnje (ZViS 2004) ali  

- dodiplomskem študijskem programu (pred ZViS 2004). 

 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa 

mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 12 - 18 ECTS kreditnih točk. Kandidatu 

študijske obveznosti določi pristojna komisija. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.   

 

Vpisna mesta (1. letnik)  

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Upravljanje trajnostnega razvoja  1. letnik 

Koper Redni  Izredni 

mailto:referat@fm.upr.si
http://www.fm.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/


 10 
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- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Upravljanje trajnostnega razvoja  1. letnik 

Koper 
Redni  Izredni 

4 3 

 

- za kandidate za vzporedni študij 

Upravljanje trajnostnega razvoja  1. letnik 

Koper 
Redni  Izredni 

2 2 

 
Študijski program se bo na rednem študiju izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 30 študentov, na 
izrednem študiju pa, če bo vanj vpisanih vsaj 25 študentov.  
 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – vpis v 2. letnik 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število 

ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. 

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FM, 

oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Ekonomija in 

finance, 

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem 

programu. 

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu 

se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko 

priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v 

primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. 

 

Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi 

predložitve učnih načrtov predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat 

UP FM ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakulteta.  

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se 

omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode: 
 
-  za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Upravljanje 
trajnostnega razvoja 

2. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom vpisnih mest za 1. 
letnik v 2012/2013. 
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- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Upravljanje 
trajnostnega razvoja 

2. letnik 

Redni  Izredni 

Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom vpisnih mest za 1. 
letnik v 2012/2013. 

 

 

Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV:  

Kandidati za vpis predložijo: 

- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 

- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna 

ocena študija. 

 

Diplomantom UP Fakultete za management, UP Fakultete za humanistične študije in UP Fakultete 

za vede o zdravju ni potrebno prilagati diplome in potrdila o opravljenih izpitih. 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za vzporedni študij, prijavi priložijo potrdilo o 

opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in 

soglasje matične fakultete. 

 

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:  

Kandidati za vpis se prijavijo z elektronsko prijavo dostopno na www.fm-kp.si. Natisnjeno in 

podpisano prijavnico in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo na naslov: Fakulteta za 

management, Cankarjeva 5, 6000 Koper.  

 

ROKI ZA PRIJAVO: 

 

Prvi prijavni rok je od 10. junija do 6. septembra 2013. 

 

Drugi prijavni rok bo razpisan v primeru prostih mest, in sicer od 18. septembra do 20. 

septembra 2013. Natančne informacije o prijavah za kandidate bodo objavljene na spletnih straneh 

fakultete. 

 

PREMOSTITVENI PROGRAM PRED VPISOM V PROGRAM:  

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa 

mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 12 - 18 kreditnih točk po ECTS. Kandidatu 

študijske obveznosti določi pristojna komisija. 

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni 

program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem 

prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo 

izpolnjevali vpisne pogoje. 

 

MOŽNOSTI ZA UVELJAVLJANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM:  

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen 

izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo 

za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 31. 8. 2013. Vlogi priložijo ustrezno dokumentacijo. 

Več informacij o možnosti uveljavljanja znanj in spretnosti dobijo kandidati na naslovu 

http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html  

 

 

* * * * * * * * * * 

http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html
http://www.fm-kp.si/
http://www.fm-kp.si/si/priznavanje_znanj_in_spretnosti.html

