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RAZPIS ZA VPIS 
 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 
UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 

 
 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

 
 

UP FM 

EKONOMIJA IN FINANCE (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) 

MANAGEMENT (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) 

MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA  

POLITOLOGIJA – MEDNARODNI ODNOSI IN GOSPODARSKA DIPLOMACIJA  

(izvedba v slovenskem in angleškem jeziku)  
PRAVO ZA MANAGEMENT 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM) 

Izolska vrata 2, 6000 Koper 

Spletna stran: www.fm.upr.si 

Telefon: +386 (5) 610 20 03, +386 (5) 610 20 20 

Elektronski naslov: referat@fm.upr.si  

Informativno mesto: UP FM, Izolska vrata 2, Koper 
 
UP Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2022/2023 razpisuje magistrske študijske 
programe 2. stopnje: Ekonomija in finance (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku), Management 
(izvedba v slovenskem in angleškem jeziku), Management trajnostnega razvoja ter Pravo za 
management. V sodelovanju z UP Fakulteto za humanistične študije razpisuje interdisciplinarni 
študijski program Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija (izvedba v slovenskem 
in angleškem jeziku). 
 
Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete. 

 
* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA IN FINANCE 

Študijski program je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij, izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

http://www.fm.upr.si/
mailto:referat@fm.upr.si
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V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju: Ekonomija (0311), 
Poslovne in upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), Finančništvo, bančništvo, 
zavarovalništvo (0412), Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje 
(0414) ali Pravne vede (0421) na: 
a) študijskem programu 1. stopnje ali 
b) dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004). 
 
V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom 
opraviti izpit iz predmetov: »Ekonomsko okolje podjetja«, »Računovodstvo« in »Osnove poslovnih 
financ«. 
 

Dodatni pogoj za vpis v študijski program je uspešno opravljen preizkus ugotavljanja analitičnih 
sposobnosti s področja ekonomije in matematike. 

 

Vsi kandidati, ki se vpisujejo študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje 
angleškega jezika najmanj na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z 
ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
- potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL 

iBT score of 72-94, IELTS score of 5.5-6.5, Cambridge FCE 160-179, Oxford B2 Upper intermediate 
EF SET 51-60, TOEIC min. 785 points, Pearsons PTE exam 59-75), 

- certifikat, ki ga prejme maturant splošne mature, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen 
tuj jezik angleščina na ravni B2,  

- spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku na višjem nivoju (B2),  
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v 

angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku. 

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

Vpisna mesta 

Ekonomija in finance 1. letnik 

Koper Redni Izredni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 

izvedba v slovenskem jeziku 20 - 

izvedba v angleškem jeziku - 20 

Slovenci brez slovenskega državljanstva  

izvedba v slovenskem jeziku 2 - 

izvedba v angleškem jeziku - - 

Tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) 

izvedba v slovenskem jeziku 2 - 

izvedba v angleškem jeziku - 20 

Kandidati za vzporedni študij 

izvedba v slovenskem jeziku 2 - 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V SLOVENSKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV. 
ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V ANGLEŠKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV 

 
VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje 
izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem 
programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. 
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V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki prehaja iz študijskega programa 2. stopnje 
s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

študijskih izidov in 
- se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna 

vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega 
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa 
Ekonomija in finance. 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski študijski program Ekonomija in finance  mogoč 
tudi za diplomante univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11. 6. 2004) in diplomante 
drugih magistrskih programov s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi 
predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je kandidat 
opravil na predhodnem študijskem programu, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med 
študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. 
 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na rezultate izbirnega izpita. 

Vpisna mesta 

Ekonomija in finance 2. letnik 

Koper Redni Izredni 

Državljani Republike Slovenije, državljani članic Evropske unije in tujci (izven EU) 

izvedba v slovenskem jeziku 5 - 

izvedba v angleškem jeziku - 20 

 

Spletna stran: Ekonomija in finance 

 
* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT 

 

Študijski program je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  
V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju: Ekonomija (0311), 
Poslovne in upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), Finančništvo, bančništvo, 
zavarovalništvo (0412), Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje 
(0414), Pravne vede (0421), Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, podrobneje 
neopredeljeno (1010), Potovanja, turizem, prosti čas (1015) in Transport (1041) na: 
- študijskem programu 1. stopnje ali 
- dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004). 
 

https://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/ekonomija_in_finance


4/10 
 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom 
opraviti preizkus v obliki sprejemnega razgovora iz študijskih obveznosti »Izbrane vsebine iz 
managementa in poslovnih ved« v obsegu 12 ECTS kreditnih točk. Na razgovoru kandidat pokaže 
sposobnost kritičnega razmišljanja o izzivih na področju managementa in razumevanje aktualnih 
dogajanj v poslovnem okolju. 
 

Vsi kandidati, ki se vpisujejo študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje 
angleškega jezika najmanj na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z 
ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
- potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL 

iBT score of 72-94, IELTS score of 5.5-6.5, Cambridge FCE 160-179, Oxford B2 Upper intermediate 
EF SET 51-60, TOEIC min. 785 points, Pearsons PTE exam 59-75), 

- certifikat, ki ga prejme maturant splošne mature, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen 
tuj jezik angleščina na ravni B2,  

- spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku na višjem nivoju (B2),  
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v 

angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku. 

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

Vpisna mesta  

Management 1. letnik 

Koper Redni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 

izvedba v slovenskem jeziku 50 

izvedba v angleškem jeziku 20 

Slovenci brez slovenskega državljanstva 

izvedba v slovenskem jeziku 5 

izvedba v angleškem jeziku 2 

Tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) 

izvedba v slovenskem jeziku 5 

izvedba v angleškem jeziku 10 

Kandidati za vzporedni študij 

izvedba v slovenskem jeziku 2 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V SLOVENSKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV.  
ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V ANGLEŠKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV.  

 

VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje 
izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem 
programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki prehaja iz študijskega programa 2. stopnje 
s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Prehod je mogoč, če:  
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

študijskih izidov in 
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- se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna 
vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega 
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa 
Management. 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski študijski program Management mogoč tudi za 
diplomante univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11. 6. 2004) in diplomante drugih 
magistrskih programov s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi 
predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je kandidat 
opravil na predhodnem študijskem programu, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med 
študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. 
 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na rezultate izbirnega izpita. 

Vpisna mesta 

Management 2. letnik 

Koper Redni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 

izvedba v slovenskem jeziku 5 

Izvedba v angleškem jeziku 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 

izvedba v slovenskem jeziku 5 

Izvedba v angleškem jeziku 5 

 

Spletna stran: Management  

 
* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA  

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  
V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje 
ali na dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja: 
- Humanistika (0220 Humanistika, 0223 Filozofija in etika),  
- Družbene vede in vedenjske znanosti (0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, 0311 

Ekonomija, 0312 Politologija, 0313 Psihologija, 0314 Sociologija in študij kultur),  
- Poslovne in upravne vede (0410 Poslovne in upravne vede, 0411 Računovodstvo in revizija, 0412 

Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo, 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment),  
- Okolje (0521 Okoljske znanosti, 0522 Naravno okolje in divje živali), 0532 Geoznanosti,  
- Tehnika (0712 Okoljevarstvena tehnologija, 0713 Elektrotehnika in energetika),  
- Arhitektura (0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem),  
- Kmetijstvo (0810 Kmetijstvo, 0811 Poljedelstvo in reja živali, 0812 Hortikultura),  
- Gozdarstvo in lov (0821),  
- Hotelirstvo in gostinstvo (1013),  
- Potovanja, turizem, prosti čas (1015),  
- Javna higiena, zdravje in varnost pri delu (1021 Javna higiena in komunalne storitve, 1022 Varnost 

in zdravje pri delu). 

https://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/management
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V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z diplomo na študijskem programu 1. stopnje 
oziroma dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) z drugega strokovnega 
področja, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 
študija, in sicer iz predmetov: »Uvod v management« (6 ECTS) in »Ekonomsko okolje podjetja« (6 
ECTS). 

V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so v tujini opravili primerljiv program. 
 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.   

Vpisna mesta  

Management trajnostnega razvoja 1. letnik 

Koper Redni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 20 

Slovenci brez slovenskega državljanstva  2 

Tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) 2 

Kandidati za vzporedni študij 2 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV. 

 
VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje 
izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem 
programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki prehaja iz študijskega programa 2. stopnje 
s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Prehod je mogoč, če:  
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

študijskih izidov in 
- se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna 

vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega 
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa 
Management trajnostnega razvoja. 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski študijski program Management trajnostnega 
razvoja mogoč tudi za diplomante univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11. 6. 2004) in 
diplomante drugih magistrskih programov s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 
Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi 
predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v 
predhodnem programu kandidat opravil, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi 
programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. 
 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. 

Vpisna mesta  

Management trajnostnega razvoja 2. letnik 

Koper Redni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 2 

 

Spletna stran: Management trajnostnega razvoja 

 

https://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/upravljanje_trajnostnega_razvoja
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* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: POLITOLOGIJA – MEDNARODNI ODNOSI IN GOSPODARSKA DIPLOMACIJA   

Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajata UP Fakulteta za management in UP Fakulteta za 
humanistične študije.  
 

Študijski program je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij  

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper  

Informativni mesti:   
UP Fakulteta za management   
Izolska vrata 2, 6000 Koper   
Tel.: (05) 610 20 03, 610 20 20, 610 20 27  
E-pošta: referat@fm.upr.si   
Spletna stran: www.fm.upr.si  
  
UP Fakulteta humanistične študije   
Titov trg 5, 6000 Koper   
Tel.: (05) 663 77 40  
E-pošta: info@fhs.upr.si  
Spletna stran: www.fhs.upr.si   
  
Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletnih straneh fakultet.  

VPISNI POGOJI:  
Pogoj za vpis v 1. letnik je:  
a) diploma študijskega programa 1. stopnje s področja družboslovja ali humanistike; ali  
b) diploma dodiplomskega študijskega programa (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s 

področja družboslovja ali humanistike; ali 
c) diploma na študijskem programu 1. stopnje oziroma dodiplomskega študijskega programa 

(študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004)  z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti  ki so bistvene za nadaljevanje študija, in sicer iz predmetov: 
»Etika in kultura v poslovnem svetu« (6 ECTS) in »Medkulturno poslovno komuniciranje« (6 ECTS). 
Kandidat jih lahko opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje.  
 

Vsi kandidati, ki se vpisujejo študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje 
angleškega jezika najmanj na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z 
ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
- potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL 

iBT score of 72-94, IELTS score of 5.5-6.5, Cambridge FCE 160-179, Oxford B2 Upper intermediate 
EF SET 51-60, TOEIC min. 785 points, Pearsons PTE exam 59-75), 

- certifikat, ki ga prejme maturant splošne mature, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen 
tuj jezik angleščina na ravni B2,  

- spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku na višjem nivoju (B2),  
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v 

angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku. 

 

mailto:referat@fm.upr.si
http://www.fm.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
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V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija.  

Vpisna mesta 

Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija 1. letnik 

Koper Redni Izredni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 

izvedba v slovenskem jeziku - 20 

izvedba v angleškem jeziku - 20 

Slovenci brez slovenskega državljanstva  

izvedba v slovenskem jeziku - 1 

izvedba v angleškem jeziku - 1 

Tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) 

izvedba v slovenskem jeziku - - 

izvedba v angleškem jeziku - 10 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV.  

    
VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje 
izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem 
programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki prehaja iz študijskega programa 2. stopnje 
s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

študijskih izidov in 
- se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna 

vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega 
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa 
Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija. 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski študijski program Politologija – mednarodni 
odnosi in gospodarska diplomacija mogoč tudi za diplomante univerzitetnih študijskih programov 
(sprejeti pred 11. 6. 2004) in diplomante drugih magistrskih programov s področij študija, navedenih 
v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi 
predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je kandidat 
opravil na predhodnem študijskem programu, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med 
študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. 
 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na rezultate izbirnega izpita. 

Vpisna mesta 

Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija 2. letnik 

Koper Redni Izredni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 

izvedba v slovenskem jeziku - - 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 

izvedba v angleškem jeziku - 5 
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Spletna stran: Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija 

 
* * * * *   

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PRAVO ZA MANAGEMENT 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  
V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju: Ekonomija (0311), 
Poslovne in upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), Finančništvo, bančništvo, 
zavarovalništvo (0412), Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje 
(0414), Pravne vede (0421), Socialna varnost, podrobneje neopredeljeno (0920), Socialno delo in 
svetovanje (0923), Socialna varnost – drugo (0929), Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti, 
pretežno zdravstvo in socialna varnost (0988), Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, 
podrobneje neopredeljeno (1010), Hotelirstvo in gostinstvo (1013), Potovanja, turizem, prosti čas 
(1015), Varnost in zdravje pri delu (1022), Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, drugo (1029) ali 
Transport (1041) na: 
a) študijskem programu 1. stopnje ali  
b) visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004). 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora 
pred vpisom opraviti izpit iz predmeta »Osnove prava za management« v obsegu 12 ECTS kreditnih 
točk. 
 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.  

Vpisna mesta  

Pravo za management  1. letnik 

Koper Redni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 20 

Slovenci brez slovenskega državljanstva  2 

Tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) 2 

Kandidati za vzporedni študij 2 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV. 

 
VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje 
izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem 
programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki prehaja iz študijskega programa 2. stopnje 
s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Prehod je mogoč, če:  
- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

študijskih izidov in 
- se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna 

vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega 

https://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/politologija
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študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa 
Pravo za management. 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski študijski program Pravo za management  mogoč 
tudi za diplomante univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11. 6. 2004) in diplomante 
drugih magistrskih programov s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi 
predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je kandidat 
opravil na predhodnem študijskem programu, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med 
študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. 
 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na rezultate izbirnega izpita. 

Vpisna mesta 

Pravo za management  2. letnik 

Koper Redni 

Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 2 

 

Spletna stran: Pravo za management 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

https://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_2_stopnje/pravo_za_management

