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Ekonomska fakulteta Univerze v
Ljubljani je vodilna izobraževalna
in znanstveno raziskovalna
institucija na področju poslovnih
in ekonomskih ved v Sloveniji
ter edina trojno mednarodno
akredititrana fakulteta v širši
regiji, uveljavljena v
mednarodnem prostoru.

Ustanovljena je bila leta 1946 kot del Univerze v Ljubljani in hitro
po nastanku je postala ena najvplivnejših univerzitetnih organizacij
v regiji. Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo več kot 40 tisoč študentov. Na njej so in še vedno poučujejo najbolj znani slovenski in tuji učitelji in strokovnjaki. Profesorji,
diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe. Diplomanti Ekonomske
fakultete Univerze v Ljubljani zasedajo najpomembnejše položaje v
slovenskih in mednarodnih podjetjih in organizacijah.

Ekonomska fakulteta, ki ima okoli 5000 študentov in 250 zaposlenih, je ena izmed največjih članic Univerze v Ljubljani.
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ŠTUDIJSKI
PROGRAMI
Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je mogoče študirati vse temeljne
poslovne in ekonomske vede na vseh ravneh zahtevnosti.
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Na prvostopenjski ravni fakulteta izvaja univerzitetni študijski program
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola ter visokošolski strokovni
program Visoka poslovna šola. Diplomant lahko študij nadaljuje na
enem od 18 drugostopenjskih magistrskih programov ter na doktorskem
študiju.

Programe Ekonomske fakultete odlikujejo:
odlični domači in tuji profesorji,
velika izbirnost vsebin,
moderne, učinkovite in praktično usmerjene metode dela,
prepletenost s poslovno prakso,
izvajanje velikega števila predmetov in programov tudi v angleškem
jeziku,

Ekonomska fakulteta v Ljubljani s prenovljenimi bolonjskimi programi, ki so primerljivi najboljšim mednarodnim šolam, z uporabo najvišjih mednarodnih učnih in raziskovalnih standardov, v sodobnem
in kreativnem okolju ustvarja najboljše pogoje za študij in osebni razvoj študentov. Diplomante opremi z uporabnim znanjem in
spretnostmi, kar jim omogoča takojšnjo zaposlitev v slovenskem in
mednarodnem okolju.
K sodobnemu študijskemu okolju prispevajo tudi prostori, opremljeni s sodobno didaktično in računalniško opremo in brezplačnim
brezžičnim dostopom do interneta. Namenjeni so učnemu procesu,
pedagoškemu in raziskovalnemu delu, obenem pa so odlična stična točka za druženje študentov. Mednje sodi tudi Centralna ekonomska knjižnica (CEK), ki zbira, obdeluje in posreduje različno
gradivo in informacijske vire, ki jih študentje potrebujejo pri svojem
študiju in raziskovalnem delu. Večina gradiv je dostopna tudi v digitalni obliki.

možnost študija v tujini (študijske izmenjave, dvojne diplome),
visoka zaposljivost diplomantov,
konkurenčnost diplomantov v Evropi in širše,
primerljivost z najboljšimi mednarodnimi poslovnimi šolami.
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PRVOSTOPENJSKA BOLONJSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ)
Usmeritve
Bančni in finančni
management
Denar in finance
Poslovna ekonomija
Management
Mednarodna
ekonomija

Visoka poslovna šola (VPŠ)

UNDERGRADUATE PROGRAMME

Usmeritve

Marketing (Double degree)

Mednarodno poslovanje

Javni sektor

International Business (Double degree)

Podjetništvo

Management

Poslovna informatika

Podjetništvo

Poslovna logistika

Poslovna informatika

Računovodstvo in revizija

Poslovna logistika

Trženje

Računovodstvo

Turizem

Trženje
Turizem
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FELU’S PROGRAMMES OFFERED IN ENGLISH

DRUGOSTOPENJSKI BOLONJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

GRADUATE PROGRAMMES
Bank and Financial Management
(Double degree)
Business Informatics (Information
Management - Double degree)
Economics (Double degree)

Programi bolonjskega magistrskega študija (redni in izredni)
Bančni in finančni management

Poslovna informatika

Denar in finance

Poslovodenje in organizacija*

Ekonomija

Računovodstvo in revizija

Kvantitativne finance in aktuarstvo

Trženje

Management

Turizem

Management in ekonomika v
zdravstvenem varstvu*

Uporabna statistika*

Mednarodno poslovanje

BOLONJSKI DOKTORSKI PROGRAM
Ekonomija

International Full Time Master Programme in
Business - IMB
International Master Programme in Business
Administration - MBA FELU-ICPE
MBA - Master in Business Administration
Money and Finance (Double degree)

Quantitative Finance and Actuarial Sciences
(Double degree)

Podjetništvo
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International Business

Public Sector and Environmental Economics
(JMPSE)

Management v športu*

Poslovna logistika

EMTM - European Master in Tourism
Management (Joint programme)

*samo izredni

Tourism

DOCTORAL PROGRAMME
Economics and Business

Poslovne vede
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UNIVERZITETNA
POSLOVNA IN
EKONOMSKA ŠOLA
(UPEŠ)
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UPEŠ zagotavlja postopno pridobivanje kakovostnega teoretičnega in
v praksi uporabnega znanja ter študenta pripravi za nadaljevanje izobraževanja na drugostopenjski magistrski ravni.

Študent razvije sposobnosti samostojnega izražanja stališč in sodelovanja v
skupini znotraj in izven organizacije.
Osnovno teoretično znanje študent pridobi na način, ki mu v največji meri
omogoča njegovo neposredno uporabo v praksi. Diplomant s pomočjo
najsodobnejših znanj razvije vodstvene in analitske spretnosti ter je usposobljen za opravljanje najzahtevnejših strokovnih del v gospodarskih družbah, javnih podjetjih in državni upravi, odvisno od izbrane usmeritve.
V programu UPEŠ lahko izbirate med vsemi ključnimi ekonomskimi in
poslovnimi področji, se ob vpisu v 2. letnik odločite za eno izmed usmeritev
ter študij po diplomi nadaljujete na enem od drugostopenjskih magistrskih
programov.

Pogoji za vpis
V 1. letnik UPEŠ se lahko vpišem, če:
sem opravil/a maturo,
sem opravil/a poklicno maturo v katerem koli
srednješolskem programu ter izpit iz katerega koli maturitetnega predmeta,
če sem pred 1. 6. 1995 končal/a kateri koli štiriletni srednješolski program.

Poleg rednega študija lahko izberete tudi izredni študij na sedežu fakultete v Ljubljani.
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DENAR IN FINANCE TER BANČNI
IN FINANČNI MANAGEMENT

POSLOVNA EKONOMIJA TER
MEDNARODNA EKONOMIJA

PODJETNIŠTVO

Študij s področij denarja, financ, bančnega
in finančnega managementa omogoča
zaposlitve na širšem področju financ, npr.
bančništva, zavarovalništva, javnih financ,
nadzora finančnih trgov in institucij. Vsa
podjetja, finančne institucije, kot npr.
banke, zavarovalnice, investicijski skladi, pa
tudi borzno posredniške hiše, svetovalna
podjetja in državne institucije, razpisujejo
cenjena in zanimiva delovna mesta za
strokovnjake različnih profilov s področja
financ, od odločevalskih do analitičnih.

Študij poslovne ekonomije in mednarodne
ekonomije pomeni usposabljanje za vrhnji
in srednji management v večjih podjetjih in
finančnih institucijah doma in v svetu, pa
tudi za delo na vodilnih mestih v javni upravi.
Po končanem študiju se lahko zaposlite npr.
kot ekonomski analitiki in kasneje vodje,
kot raziskovalci v inštitutih, opravljate lahko
različna strokovna dela v javni upravi, lahko
ste vodja projektov v domačih in mednarodnih institucijah, ali pa ekonomski svetnik na
katerem izmed veleposlaništev RS.

Študij podjetništva omogoča diplomantu,
da postane manager v rastočem podjetju,
podjetnik, ki nadaljuje iz družinske tradicije,
podjetniški svetovalec, razvijalec podjetniških pobud, strokovnjak za razvoj podporne
politike za podjetništvo itd.

MEDNARODNO POSLOVANJE

MANAGEMENT

Po študiju mednarodnega poslovanja lahko
postanete vodja oddelka za mednarodno
poslovanje ali trženje, vodja podružnice,
direktor poslovne enote v tujini, tržnik v
prodajni enoti v tujini ali tuji podružnici v
Sloveniji, predstavnik enote na tujih trgih,
vodja oddelka v javni upravi ali v institucijah, ki se ukvarjajo z mednarodnim
poslovanjem, prodajni ali nabavni vodja za
tuje trge, produktni vodja, vodja logističnega oddelka itd.

Študij managementa diplomante usposobi
za prevzemanje številnih vodilnih delovnih
mest, kot so direktor podjetja, direktor
poslovne enote podjetja, vodja trgovine,
hotela ali proizvodnje, načelnik upravne
enote. Diplomantom te usmeritve so odprta
sekretarska mesta v državni upravi, mesta
izvršnih direktorjev, vodilnih v športnih klubih, pa tudi generalnih sekretarjev političnih
strank.

TRŽENJE

POSLOVNA LOGISTIKA

Po končanem študiju te usmeritve se lahko
preizkusite npr. na področju oglaševanja ali
prodaje, neposrednega trženja v trgovini na
drobno ali v oddelku za storitve kupcem, pa
tudi na področju trženjskega raziskovanja
ali na področju managementa izdelkov, kjer
vam bo kot vodji izdelka ali vodji blagovne znamke zaupana skrb za dolgoročni
uspeh nekega izdelka ali blagovne znamke.
Možnosti so odprte tudi v nepridobitno
naravnanih družbah, predvsem na področju
storitev.

Študij poslovne logistike vas bo usposobil,
da boste lahko vodja proizvodne logistike,
poslovni logistik, logistik v letalskem, poštnem, cestno-prevozniškem, železniškem
prometu itd. Z znanjem, ki ga pridobite
na našem dodiplomskem študiju, lahko
uspešno opravite tudi v svetu priznane
mednarodne licence in tako konkurirate na
mednarodnem trgu dela.

POSLOVNA INFORMATIKA

Študij poslovne informatike odpira zaposlitve na delovnih mestih, kot so vodja službe
za informatiko, vodja projektov uvedbe ali
razvoja informacijskega sistema, poslovni
analitik in načrtovalec informacijskega sistema, sistemski analitik, skrbnik strežnikov,
skrbnik omrežja, skrbnik podatkov in baze
podatkov, skrbnik procesov.

RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA

Študij računovodstva in revizije omogoča
vrsto zaposlitev na različnih področjih in
opravljanje del, kot so računovodja, davčni
svetovalec, revizor, analitik, planer, kontrolor itd.

TURIZEM

Študij turizma vam bo omogočil, da se
zaposlite kot turistični manager, organizator
potovanj, projektni vodja, razvijalec novih
turističnih proizvodov, strokovni in razvojni
sodelavec, analitik/raziskovalec, organizator
poslovanja turističnih podjetij, organizator
prireditev, promotor v turizmu, svetovalec v
podjetjih in javni upravi.
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VISOKA
POSLOVNA
ŠOLA (VPŠ)
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VPŠ je visokošolski strokovni program, ki študenta vpelje v reševanje
oziroma proučevanje primerov.
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Usmerjen je namreč k temu, da diplomante usposobi za takojšnjo praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih
tehnik. Hkrati izrazito razvija sposobnosti pogajanja, odločanja in realizacije sprejetih odločitev na vseh strokovnih ravneh.
Študent razvije samostojno izražanje stališč in sodelovanje v skupini
znotraj in izven organizacije. Vsebine predmetov bodoče diplomante
opozarjajo na poslovno etiko ter profesionalno in širšo družbeno odgovornost njihovega bodočega poklica.

Pogoji za vpis
V 1. letnik VPŠ se lahko vpišem, če:
sem opravil/a poklicno maturo ali zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
sem opravil/a maturo.

V programu VPŠ lahko ob vpisu v 2. letnik izbirate med osmimi usmeritvami ter študij po diplomi nadaljujete na enem od drugostopenjskih
magistrskih programov.
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JAVNI SEKTOR

MANAGEMENT

PODJETNIŠTVO

Študij na področju javnega sektorja odpira
možnosti za opravljanje širokega spektra
del v javnih podjetjih (tržniki, analitiki,
računovodje itd.) ali del v gospodarskih
javnih službah (telekomunikacije, energetika, komunalne dejavnosti, pošta, železnica),
občinskih direkcijah in v javni upravi.

Študij managementa usposablja za različna
strokovna dela in naloge, ki zahtevajo
široko poslovno organizacijsko izobrazbo v
različnih oddelkih podjetij in drugih organizacijah. Po pridobljenih dodatnih delovnih
izkušnjah pa lahko postanete vodja različnih
oddelkov ali poslovnih enot v različnih profitnih in neprofitnih organizacijah.

Študij podjetništva diplomantu omogoča,
da postane podjetnik, manager v manjšem
podjetju, podjetniški svetovalec, strokovni sodelavec – svetovalec v večjem ali
manjšem podjetju, strokovni sodelavec –
svetovalec v javni upravi.

POSLOVNA INFORMATIKA

POSLOVNA LOGISTIKA

RAČUNOVODSTVO

Študij poslovne informatike daje možnosti
za opravljanje zaposlitev, kot so vodja službe za informatiko, vodja projekta uvedbe
ali razvoja informacijskega sistema, poslovni
analitik in načrtovalec informacijskega sistema, sistemski analitik, skrbnik strežnikov,
skrbnik omrežja, skrbnik podatkov in baze
podatkov, skrbnik procesov.

Študij poslovne logistike vas bo usposobil,
da boste lahko vodja proizvodne logistike,
poslovni logistik, logistik v letalskem, poštnem, cestno-prevozniškem, železniškem
prometu itd. Z znanjem, ki ga pridobite
na našem dodiplomskem študiju, lahko
uspešno opravite tudi v svetu priznane
mednarodne licence in tako konkurirate na
mednarodnem trgu dela.

Po študiju računovodstva lahko opravljate
poklice, kot so računovodja, revizor, notranji revizor, bančnik, analitik itd.

TRŽENJE

TURIZEM

Študij na področju trženja omogoča delo na
področju oglaševanja, prodaje in pospeševanja prodaje, neposrednega trženja v
trgovini na drobno ter trženjskega raziskovanja. Pa tudi na področju managementa
v nepridobitno naravnanih družbah, ki se
vedno bolj ukvarjajo z vprašanjem, kako izboljšati svoje storitve. In ne nazadnje, če vas
bo zamikalo ustanoviti svoje podjetje, vam
bodo ravno ta znanja omogočila pridobiti,
nato pa ohraniti krog zvestih kupcev.

Študij na področju turizma vas bo usposobil, da boste lahko turistični manager,
organizator potovanj, projektni vodja, razvijalec novih turističnih proizvodov, strokovni
in razvojni sodelavec, analitik/raziskovalec,
organizator poslovanja turističnih podjetij,
organizator prireditev, promotor v turizmu,
svetovalec v podjetjih in javni upravi.
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ŠTUDENT EKONOMSKE
FAKULTETE JE ŠTUDENT
MEDNARODNE ŠOLE
Študent Ekonomske fakultete ima možnost izbrati:
- del študija (semester ali letnik) v tujini,
- celoten program v angleškem jeziku,
Število predmetov, ki se izvajajo v
- zgolj posamezen predmet v angleškem jeziku, angleščini (letno)
- predavanja tujih profesorjev.
Število vseh študentov na
mednarodni izmenjavi
(prihajajoči in odhajajoči, letno)
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Število vseh mednarodnih
študentov (letno)
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Države, s katerimi sodeluje
Ekonomska fakulteta

250
600

1500

Na Ekonomski fakulteti si v predavalnici
skupaj s študenti iz več kot 40 držav.
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Janina Mader, Nemčija

Gregor Jakopanec, Slovenija

Almina Grgić, Bosna/Slovenija

»Ljubljana, kje je to? Zakaj ne greš v Madrid
ali London?« To je bila najpogostejša reakcija
mojih prijateljev in družine, ko sem povedala,
da bom en semester študirala tukaj. A vprašanje zame ni bilo težko – želela sem nekaj posebnega. Želela sem čisto svojo dogodivščino in to,
da sem izbrala Ljubljano in Ekonomsko fakulteto, je bila moja najboljša odločitev.

Moja izmenjava se je izkazala za najboljše štiri mesece mojega študija. Omogočila mi je, da
sem pridobil veliko novih poznanstev po vsem
svetu, osebnostno zrasel in pridobil neprecenljive mednarodne izkušnje. Erasmus mi je spremenil življenje v zelo pozitivnem smislu in vesel
sem tega. Fantastično!

»Svet je knjiga, kdor ne potuje, vidi samo eno
stran.« Izmenjava je bila zame odlična priložnost za potovanja, samostojnost, osebno rast,
poslovne priložnosti ter ogromno lepih spominov. Izkoristite priložnost, presenečeni boste,
kakšne možnosti se vam lahko odprejo!

Akbar Kaharov, Uzbekistan

Tara Rožman, Slovenija

Askar Serikboluly, Kazahstan

Ekonomska fakulteta je odličen kraj za pridobitev znanja in spretnosti s področja ekonomskih in poslovnih ved, ki so potrebne za uspeh
v današnjem konkurenčnem poslovnem svetu.
Odlični akademski programi, dobre prostorske
zmogljivosti, diverzifikacija mednarodnih študentov in zelo dobra lokacija so omogočili, da
je bila moja izkušnja nepozabna.

Mednarodni podiplomski program na Ekonomski fakulteti je zame življenjska izkušnja. Pridobila sem novo znanje, ne samo teoretično, ampak
tudi praktično, kar mi je dalo moč in smernice za
nadaljnji razvoj moje kariere. Najbolj pomembno
pa je, da sem spoznala veliko ljudi in pridobila
mnogo prijateljstev. Študij mi je pomagal, da sem
se razvila intelektualno, osebno in socialno.

Ekonomska fakulteta zagotavlja najboljše študijske pogoje za domače in tuje študente. Je
edinstven kraj za pridobitev kakovostne izobrazbe ob vključenosti v mednarodno okolje
raznolikih narodov, jezikov in kultur. Zato vam
brez vsakega dvoma močno priporočam, da ne
zamudite priložnosti in postanete študent/-ka
Ekonomske fakultete.

ŠTUDIJ NA EKONOMSKI
FAKULTETI JE PREPLETEN
S POSLOVNO PRAKSO
Povezovanje s poslovnim svetom že v času študija je nujno.
Eden najpomembnejših kriterijev kakovosti
je, da fakulteta sodelovanje z gospodarstvom
prepleta v vse nivoje in ravni svojega delovanja. Samo na predavanjih letno fakulteta gosti
več kot 170 strokovnjakov iz prakse na leto,
med njimi najuspešnejše in vidne predstavnike
slovenskega gospodarstva ter civilne družbe.
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Načini, prek katerih študentje vzpostavijo stik z
gospodarstvom že v času študija, pa so tudi:

IZDELAVA POSLOVNIH ŠTUDIJ,
NAČRTOV IN PROJEKTOV

GOSTJE IZ PRAKSE

Študentje odgovarjajo na konkretna
vprašanja in probleme podjetij, kar pripomore k boljšemu razumevanju realnega okolja in nadgradnji teoretičnega
znanja s praktičnim. To je samo ena od
inovativnih metod učenja, ki jih redno
vpeljujemo v pedagoško delo.

Profesorji v sklopu svojih predavanj
gostijo strokovnjake različnih področij iz prakse. Študentom predstavijo
realno okolje, poslovne probleme in
rešitve, delijo izkušnje, nasvete in svoje znanje. Med gosti so najuspešnejši
poslovneži, podjetniki in strokovnjaki,
ki pa prihajajo tudi iz javne uprave in
civilne družbe.

DELAVNICE

Prikazi dobrih praks, poslovnih veščin
in odlični predavatelji so skupni imenovalec prek 120 brezplačnih delavnic,
ki jih svojim študentom ob študiju na
letni ravni nudi Ekonomska fakulteta.
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KONFERENCE

PRAKSA V PODJETJIH IN OBISKI
PODJETIJ

IZDELAVA DIPLOMSKIH
IN MAGISTRSKIH DEL

Predstavniki slovenskih in tujih podjetij
so redni predavatelji in gostje na konferencah ter okroglih mizah, ki obravnavajo zanimivo in aktualno tematiko,
tudi o zaposlitvenih možnostih.

V času študija študentje lahk poslovno
prakso bližje spoznajo tudi preko strokovne prakse v slovenskem ali tujem
podjetju. Stik z realnim poslovnim
okoljem nadgradi tudi vzpostavljen
odnos z morebitnim delodajalcem.

Študentje Ekonomske fakultete lahko
v svoji zaključni nalogi izberejo obravnavo realnega poslovnega problema
za konkretno podjetje. To študentom
predstavlja odlično priložnost za pridobivanje praktičnih izkušenj, vpogled v dejansko poslovanje podjetja ter
vzpostavitev koristnih poslovnih vezi.

KADROVANJE

Ekonomska fakulteta je prva fakulteta v Sloveniji, ki je vzpostavila v tujini
uveljavljeno prakso kadrovanja že med
študijem, zgodnjega povezovanja študentov in delodajalcev. Fakulteta študentom s povezovanjem z delodajalci
pomaga do zaposlitve.
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ŠTUDENTI
ŠTUDENTOM OBŠTUDIJSKE
DEJAVNOSTI
Študentje Ekonomske fakultete se združujejo v različna društva in
organizacije, ki za ostale študente organizirajo različne aktivnosti, z
namenom dodatnega izobraževanja, zabave in druženja. Hkrati pa v
svoje vrste vedno z veseljem sprejmejo nove, aktivne študente.
12

Organ Ekonomske fakultete:
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Študentski svet Ekonomske fakultete (ŠSEF)
Organizacije in društva študentov na Ekonomski fakulteti:

Aktivnosti:

Študentska organizacija Ekonomske fakultete (ŠOEF),

Klub študentov Ekonomske fakultete

okrogle mize,

AIESEC,

(Klub Š.E.F.),

predavanja gostov iz prakse,

Center za Študentsko Podjetništvo,

Mladi projektni managerji,

sejmi,

Debatni klub Ekonomske fakultete,

Športno društvo Ekonomske fakultete,

delavnice,

Društvo finančnih managerjev,

Študentska borza,

obiski podjetij,

Društvo poslovnih informatikov in poslovnih logistov,

Študentska sekcija Društva za

ekskurzije doma in v tujino,

Društvo študentk poslovnih ved,

marketing Slovenije,

podjetniški dnevi,

Društvo študentov računovodstva in revizije,

TOPEF,

kadrovski dnevi,

EFnews,

Združenje Management Group.

tutorstvo,

Gibanje za ekonomsko pluralnost (GEP),
Inovativnost in Kreativnost – ŠPIK,

jezikovni tečaji,
zabave.
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Okrogla miza ob 70-letnici Ekonomske fakultete
Alumni dogodek: Slovenski poslovni voditelji v svetu
Erasmus dan
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TROJNO
MEDNARODNO
AKREDITIRANA ŠOLA
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Ekonomska fakulteta je edina šola v širši regiji, ki je postala del elitne
skupine trojno akreditiranih mednarodnih šol – ima mednarodne
akreditacije EQUIS, AACSB in AMBA. Ta dosežek fakulteto umešča
med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu.
Kaj študij na trojno mednarodno akreditirani šoli pomeni za študente in diplomante?

Prva izbira pri zaposlovalcih

Študij v mednarodnem okolju

Mednarodno mreženje

Najboljša pot za uspeh.

Diploma je priznana in
cenjena po vsem svetu
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Z DIPLOMO EKONOMSKE FAKULTETE
DO HITRE IN DOBRE ZAPOSLITVE

Najhitreje in najbolje zaposljivi diplomanti takoj po diplomi so diplomanti Univerze v Ljubljani, je pokazala prva celovita raziskava zaposljivosti diplomantov.
Znotraj poslovnih šol je največja zaposljivost prav z diplomo Ekonomske
fakultete v Ljubljani. Prav to je največji dokaz za kakovost in uporabnost
znanja, ki ga med študijem pridobi študent EF.

Odlične rezultate omenjene raziskave je potrdila tudi anketa o zapo
slitvenih poteh diplomantov in njihovem mnenju o kakovosti študija, ki
so jo izpolnjevali diplomanti Ekonomske fakultete. Rezultati ankete so
pokazali, da je 82 odstotkov diplomantov že našlo prvo zaposlitev, od
tega kar 60 odstotkov v prvem mesecu po diplomiranju. Velika večina,
76 odstotkov diplomantov, je s študijem na Ekonomski fakulteti zelo
zadovoljna ali zadovoljna.
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