


STR ATEŠKO PARTNERST VO 

Je najvišja oblika sodelovanja med fakulteto in gospodarstvom, ki v 
določenem razvojnem segmentu podpre del uresničevanja strategije 
Ekonomske fakultete. 

NA JEM PROSTOROV IN OGL AŠEVANJE

 velik izbor različno velikih prostorov z najnovejšo tehnološko 
opremljenostjo, primernih za različne poslovne dogodke, 

 možnost močnega dosega ciljne skupine študentov prek 
različnih medijev (klasičnih in digitalnih).

ZBIR ANJE SREDSTEV  
FUNDACIJA EKONOMSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 

Fundacija s finančnimi in drugimi viri prek štipendiranja odličnih 
tujih in domačih študentov, podpore gostovanja uveljavljenih tujih 
profesorjev ter na druge načine prispeva k odličnosti Ekonomske 
fakultete v Ljubljani.

POSLOVNI SVET IN ŠTUDIJ

 gostovanje strokovnjakov iz prakse na predavanjih,

 izdelava poslovnih in študijskih primerov po naročilu podjetja,

 razpisovanje tem za zaključne naloge (diplomske in magistrske), 

 obiski študentov v posameznih podjetjih.

R AZISKOVANJE IN SVETOVANJE

 aplikativni raziskovalni in svetovalni projekti po naročilu podjetja  
ali institucije.

CIL JNO K ADROVANJE   
CENTER ZA SVETOVANJE IN RAZVOJ ŠTUDENTOV (CERŠ)

 zbirka življenjepisov študentov in diplomantov različnih študijskih 
programov,

 izbor primernih kandidatov za razpisano delovno mesto v  
posameznem podjetju,

 preizkus in ciljno usposabljanje študenta prek praktičnega  
usposabljanja.

ORGANIZACIJA KONFERENC IN DOGODKOV

 gostovanje strokovnjakov iz prakse na konferencah  
in projektih, diskusijah in okroglih mizah,

 sodelovanje v obliki sponzorstev in donatorstev. 

ALUMNI EKONOMSKE FAKULTETE

 Povezuje diplomante vseh generacij, ki so kadarkoli diplomirali na 
fakulteti. Z organizacijo različnih dogodkov gradi močno skupnost 
povezav, prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani s poslovnim svetom prepleta 
vse svoje dejavnosti ter s tem ustvarja stičišče idej in priložnosti, ki so 
pozitivne za vse vpletene akterje (podjetja, študente, raziskovalce in 
fakulteto). Vzajemni prenos znanja v poslovni svet ter njegova takojšnja 
uporaba je eden najpomembnejših kriterijev kakovosti v globalnem 
visokošolskem okolju. 
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Kontakt 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892 825, 481, 439
info@ef.uni-lj.si
www.ef.uni-lj.si/poslovni_svet
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Prek 160 raziskovalcev vključenih v Raziskovalni center EF (RCEF) izvaja 
svetovanja in izobraževanja ter usposabljanja na tržni osnovi za 
najpomembnejše slovenske in mednarodne institucije. 

 Rezultati raziskav, ki predstavljajo novo znanje na področju ekonomije  
in poslovnih ved, so vključeni v poslovne procese na vseh področjih 
gospodarske dejavnosti. Kot tradicionalno aktivni sooblikovalec 
raziskovalne politike v Sloveniji, fakulteta poseben poudarek namenja 
prenosu raziskovalnih dognanj študentom na vseh treh stopnjah bo-
lonjskega študija in vsej družbi.  

Ekonomska fakulteta spodbuja smelost, pronicljivost, drugačnost in 
inovativnost v znanstvenem raziskovanju ter motivira raziskovalce  
za objavljanje raziskovalnih dosežkov. V obdobju od 2009 do 2014 
so raziskovalci objavili več kot 650 člankov v mednarodnih znanst-
venih revijah.

CENTR ALNA EKONOMSK A KNJ IŽNIC A

Centralna ekonomska knjižnica (CEK) je osrednja slovenska znanst-
vena in visokošolska knjižnica za področje ekonomije in poslovnih 
ved. Po prenovi v letu 2012 sodi med večje in najmodernejše 
visokošolske knjižnice. S celodnevno odprtostjo in bogatimi infor-
macijskimi viri zagotavlja stalno in učinkovito podporo študiju in 
raziskovalnemu delu. Fondi knjižnice obsegajo 251.000 fizičnih 
enot in zelo bogato izbiro elektronskih virov. 

ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW — EBR 

EBR je osrednja slovenska znanstvena revija na področju ekonom-
skih in poslovnih ved. Nepretrgoma izhaja že od leta 1950, leta 
1999 pa se je revija popolnoma preoblikovala v sodobno znanstve-
no periodično publikacijo, z mednarodnim uredniškim odborom. 
Objavljeni članki so multidisciplinarni, saj pokrivajo tri znanstvene 
discipline: ekonomijo, organizacijske in poslovne vede. 

Raziskovalna dejavnost je poleg izobraževanja ključna dejavnost 
Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Kot znanstvenoraziskovalna 
institucija, je fakulteta uveljavljena tudi v širšem mednarodnem  
raziskovalnem in izobraževalnem prostoru. 

Projekti, razdeljeni po vrstah in naročnikih:

Raziskovalni projekti, 
katerih naročnik je 
Javna agencija za 
raziskovalno de-
javnost Republike 
Slovenije (ARRS)

Raziskovalni in 
svetovalni projekti; 
za domača in tuja 
podjetja

Evropski in drugi 
mednarodni projekti

Raziskovalni projek-
ti, katerih naročniki 
so različna minis-
trstva in agencije

(Podatki: 2011–2013)

24%

20%

15%

41%
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Kontakt 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892 806  |  F: (01) 5892 698
rcef@ef.uni-lj.si
www.ef.uni-lj.si/raziskovanje
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POSLOVNO IZOBR AŽEVANJE

Aktualne, v poslovnem svetu uporabne vsebine,

mednarodno priznani domači in tuji profesorji,

strokovnjaki iz prakse in učenje s konkretnimi poslovnimi primeri,

uporaba modernih metod in oblik dela,

motivacijsko, z najnovejšo informacijsko tehnologijo opremljeno 
okolje, ki omogoča najvišjo raven interaktivnosti.

 
MBA PROGR AM

Visokokakovosten program, namenjen najzahtevnejšim strokovnjakom, ki 
želijo najbolj učinkovito izkoristiti svoj potencial. Modulska orga- 
niziranost omogoča premagovanje praktičnih študijskih izzivov z 
nemotenim obvladovanjem službenih obveznosti in minimalnim 
posegom v prosti čas. 

 
POSLOVNE AK ADEMI JE

Akademijo sestavlja intenziven program, ki tvori vsebinsko celoto, ses-
tavljeno iz večih zaokroženih modulov, ki običajno obravnavajo 
posamezno poslovno funkcijo. Aktualne vsebine ter interaktivno 
delo med predavatelji in udeleženci spodbudijo k proaktivnemu 
razmišljanju in bolj aktivnemu pristopu k uresničevanju ciljev 
organizacije.

I ZOBR A ŽEVANJE Z A  
Z AKL JUČENE SKUP INE V PODJETJ IH

Programi, pripravljeni na podlagi upoštevanja dejanskih potreb 
posameznega podjetja, se izvajajo za skupine zaposlenih. Sestavi-
jo se ob tesnem sodelovanju z vodstvi podjetij, vsebine vključujejo 
obravnavo konkretnih primerov in problemov, reševanje le teh pa 
običajno prinese dolgoročno uporabne rešitve, kar poleg prido-
bljenega znanja predstavlja še dodatno vrednost programa.

 
R AZISKOVALNI IN SVETOVALNI PROJEK TI

Visoko kvalificirani in izkušeni raziskovalci preko analize, z uporabo 
najprimernejših metodoloških orodij, v sodelovanju s podjetjem 
poiščejo rešitev in odgovore za strateška vprašanja posameznega 
podjetja. Rezultati raziskovalnih in svetovalnih projektov so visoko 
uporabna podlaga za sprejemanje najpomembnejših odločitev. 

 
ORGANIZACIJA DOGODKOV IN KONFERENC

Moderno akademsko okolje je lahko primeren prostor za dogodek, 
konferenco, diskusijo, okroglo mizo. CPOEF nudi podporo od idejne 
in vsebinske zasnove, načrtovanje dogodkov, organizacijskih pod-
robnosti, pripravo promocijskih in interaktivnih materialov ter pod-
poro na samem dogodku. 

Podjetje je lahko na dogodku v vlogi soorganizatorja, partnerja,  
sponzorja oziroma samostojnega organizatorja, ki prostore na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani samo najame. 

 
FUNDACIJA EKONOMSKE FAKULTETE  
UNIVERZE V L JUBL JANI 

Vloga fundacije je zbiranje sredstev preko sponzorstev, donatorstev 
in ostalih aktivnosti. S finančnimi in drugimi viri, preko štipendiranja 
odličnih tujih in domačih študentov, podpore gostovanja uveljav-
ljenih tujih profesorjev ter z drugimi načini prispeva k doseganju 
odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Center poslovne odličnosti
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892 439 
cpoef@ef.uni-lj.si 
www.cpoef.si
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SEMINAR J I  IN DEL AVNICE

Eno- ali dvodnevno srečanje, ki s tematikami aktualnih poslovnih področij 
intenzivno in globinsko obravnava izbrano vsebino. Predavanja, 
podprta z delavnicami ter študijami primerov udeležencem dajo 
takoj uporabna, ciljna znanja. 
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Ekonomska fakulteta na letni ravni na štu
dijskih programih gosti

80 tujih profesorjev in
 izm

enja več kot 500 štu
dentov.



POLETNA ŠOL A EKONOMSKE FAKULTETE 
»Take the Best from East and West«

V juliju tradicionalno poteka mednarodna poletna šola Ljubljana 
Summer School, »Take the Best from East and West«. Poletna šola 
se po številu udeležencev in tujih predavateljev ter izbiri predmetov 
uvršča med največje in najkakovostnejše poletne šole s področja 
poslovnih ved v EU. Študentje ekonomije in drugih družboslovnih 
ved iz cele Evrope in drugih delov sveta, se v tri tedne trajajočem pro-
gramu seznanijo s slovensko zgodovino, gospodarskim in političnim 
sistemom, obiščejo slovenska podjetja ter spoznajo kulturne in narav-
ne lepote Slovenije. 
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KONFUCIJEV INŠTITUT 

Konfucijev inštitut Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pro-
movira kitajsko kulturo, kitajski poslovni jezik in deluje kot 
most med poslovnim svetom v Sloveniji in na Kitajskem. Glav-
ni namen delovanja inštituta je spoznavanje kitajske kulture in ra-
zumevanje kitajskega načina razmišljanja, znanje katerega je osnova 
za uspešno poslovanje na trgu. Poleg učenja kitajskega poslovnega 
jezika in kulture, inštitut vzpostavlja poslovne odnose na Kitajskem 
tako za posameznike kot za podjetja.

Kontakt 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892 453, 805  |  F: (01) 5892 693
info@ef.uni-lj.si
www.ef.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje 

Poletna šola Ekonomske fakultete

Število vseh udeležencev

Število držav

Število izvajanih predmetov

Število tujih predavateljev

Število EF predavateljev

2012

478

36

27

25

15

2014

472

37

25

22

15

2013

509

39

25

18

11

Število mednarodnih sporazumov 

Število držav

Število tujih študentov na izmenjavi

Število študentov EF na izmenjavi

Število tujih, redno vpisanih študentov

2013/14

187

44

337

248

504

2011/12 

197

42

309

238

329

2012/13

189

43

322

266

379

V ANGLEŠKEM JEZ IKU DO DOK TOR ATA

Študent ima možnost študija v angleškem jeziku na vseh treh ravneh štu- 
dija, od dodiplomske do doktorske. 

 Celoten študij v angleškem jeziku je odlična izbira za tiste, ki želijo 
nadaljevati študij v tujini ali si ustvariti mednarodno kariero. Ne le, da 
študent osvoji poslovni angleški jezik, s katerim lažje konkurira v 
globalnem okolju, pomembna dodana vrednost je tudi medkul-
turna mreža poznanstev. 

 
Študent Ekonomske fakultete se lahko odloči za:

 del študija (semester ali letnik) v tujini,

 celoten dodiplomski (UPEŠ dve usmeritvi) ali devet podiplom-
skih programov in okrog 100 predmetov (enakomerno raz-
porejenih med dodiplomski in podiplomski študij), ki se izvajajo v 
angleškem jeziku s strani priznanih in uveljavljenih domačih ali tujih 
predavateljev.

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se vpetost v mednarodno 
okolje odraža na vseh ravneh dejavnosti, v največji meri  
pa pri izmenjavi študentov, številu predmetov in programov,  
izvajanih v angleškem jeziku, gostovanju tujih uspešnih profesor-
jev, mednarodnih raziskovalnih rezultatih raziskovalcev,  
raziskovalnih projektih in gostovanju mednarodnih dogodkov. 

EKONOMSK A FAKULTETA V L JUBL JANI V TUJ INI

Strateška usmeritev fakultete je tudi deliti in širiti znanje v regiji ter s tem 
vplivati na njen razvoj. V Makedoniji, s kampusom v Skopju, fakulteta 
izvaja drugostopenjski magistrski program Poslovodenje in organi- 
zacija, na Kosovu, s kampusom v Prištini, pa programa Bančni 
in finančni management ter Podjetništvo. 

LinkedIn Facebook Twitter
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Kontakt 
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892 412, 413  |  F: (01) 5892 698
info@ef.uni-lj.si
www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko 

VISOKA POSLOVNA ŠOLA (VPŠ)

Javni sektor

Management

Podjetništvo

Poslovna informatika

Poslovna logistika

Računovodstvo

Trženje

Turizem

PRVOSTOPENJSKA BOLONJSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA

Bančni in finančni management

Denar in finance

Poslovna ekonomija

Management

Mednarodna ekonomija

Mednarodno poslovanje*

Podjetništvo

Poslovna informatika

UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA (UPEŠ)

Poslovna logistika

Računovodstvo in revizija

Trženje*

Turizem

* tudi v angleškem jeziku

Ekonomska fakulteta v Ljubljani izvaja najboljšim mednarodnim 
šolam primerljive bolonjske programe. Z uporabo najnovejših metod 
izobraževanja in raziskovalnih standardov, v sodobnem in kreativ-
nem okolju, s pomočjo priznanih in uveljavljenih mednarodnih in 
domačih predavateljev ustvarja najboljše pogoje za študij in osebni 
razvoj študentov.

Diplomanti Ekonomske fakultete v Ljubljani so po zaključenem 
šolanju opremljeni z uporabnim znanjem in sposobnostmi, ki jim 
lahko omogocijo takojšnjo zaposlitev v slovenskem in mednarodnem 
okolju. 

Študent ob vpisu na prvostopenjski bolonjski študij izbira med dvema 
programoma: 

 
UNIVERZITETNI PROGRAM  
UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSK A ŠOL A 
(UPEŠ)

Program zagotavlja postopno pridobivanje kakovostnega teoretičnega 
in v praksi uporabnega znanja. Študenta pripravi za nadaljevan-
je izobraževanja na drugostopenjski magistrski ravni, obenem 
mu pomaga razviti sposobnosti samostojnega izražanja stališč in 
sodelovanje v skupini znotraj in izven organizacije.

 Študent ob vpisu v 2. letnik izbira med 12 usmeritvami v slov-
enskem in dvema v angleškem jeziku. Usmeritve vključujejo vsa 
ključna ekonomska in poslovna področja.

 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM  
VISOK A POSLOVNA ŠOL A  
( VPŠ) 

Strokovni program študenta vpelje v reševanje oziroma preučevanje 
problemov. Prvenstveno je usmerjen k temu, da diploman-
te usposobi za takojšnjo praktično uporabo strokovnih znanj, 
analitičnih postopkov in poslovnih tehnik.

 Na programu VPŠ študent ob vpisu v 2. letnik lahko izbira med 
osmimi usmeritvami.

ZDRUŽENJE DIPLOMANTOV:
ALUMNI EKONOMSKE FAKULTETE (AEF)

Namen združenja je vzpostavljanje in razvijanje profesionalnega in 
družabnega sodelovanja diplomantov in fakultete. Diplomanti so 
ambasadorji fakultete, ki po študiju s svojim znanjem in diplomo 
Ekonomske fakultete aktivno sodelujejo pri razvoju gospodarstva in 
družbe kot celote.
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Economics and Business

Pravilno razmerje teoretičnih in praktičnih vsebin mora graditi tudi osebni 
razvoj študenta. Mednarodno primerljivi drugostopenjski magistrski 
programi, skupaj z domačimi in tujimi profesorji, omogočajo prav to.

 Ekonomska fakulteta na drugostopenjski ravni ponuja 15 programov 
v slovenskem jeziku, 12 jih izvaja v angleškem jeziku, tri pa v tujini.

 Na doktorskem študiju, ki je po strukturi in organiziranosti primer-
ljiv z najboljšimi doktorskimi programi v državah EU, študent lahko 
izbira med dvema usmeritvama, znotraj njih pa med 12 smermi.

ZDRUŽENJE DIPLOMANTOV:
ALUMNI EKONOMSKE FAKULTETE (AEF)

Namen združenja je vzpostavljanje in razvijanje profesionalnega in 
družabnega sodelovanja diplomantov in fakultete. Diplomanti so 
ambasadorji fakultete, ki po študiju s svojim znanjem in diplomo 
Ekonomske fakultete aktivno sodelujejo pri razvoju gospodarstva 
in družbe kot celote.

Ekonomska fakulteta v Ljubljani izvaja prenovljene, najboljšim mednarodnim šolam 
primerljive bolonjske programe. Z uporabo najnovejših metod izobraževanja in ra-
ziskovalnih standardov, v sodobnem in kreativnem okolju, s pomočjo priznanih in 
uveljavljenih mednarodnih in domačih predavateljev ustvarja najboljše pogoje za 
študij in osebni razvoj študentov. Diplomanti Ekonomske fakultete v Ljubljani so po 
zaključenem šolanju opremljeni z uporabnim znanjem in sposobnostmi, ki jim lahko 
omogočijo takojšnjo zaposlitev v slovenskem in mednarodnem okolju.  
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Bančni in finančni management

Denar in finance

Ekonomija

Kvalitativne finance in aktuarstvo

Management

Management in ekonomika v 
zdravstvenem varstvu*

Management v športu*

Mednarodno poslovanje

Bank and Financial Management  
(Double degree)

Bank and Financial Management  
(Kosovo campus)

Business Administration  
(Macedonia campus)

Business Informatics (Information  
Management - Double degree)

Economics (Double degree)

European Master in Tourism  
Management - EMTM (Joint programme)

Entrepreneurship (Kosovo campus)

International Master Programme  
in Business Administration - IMB

International Master Programme in  
Business Administration - MBA FELU-ICPE

International Business

Master in Business Administration - MBA

Money and Finance  
(Double degree)

Public Sector and Environmental  
Economics (JMPSE) (Joint Triple degree)

Quantitative Finance and Actuarial  
Sciences (Double degree)

Tourism

Podjetništvo

Poslovna infomatika

Poslovna logistika

Poslovodenje in organizacija*

Računovodstvo in revizija

Trženje

Turizem 

*samo izredni

Kontakt 
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892 411, 534  |  F: (01) 5892 698
podiplomski@ef.uni-lj.si
www.ef.uni-lj.si/podiplomski

DRUGOSTOPENJSKI BOLONJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

DOCTORAL PROGRAMME

BOLONJSKI DOKTORSKI PROGRAM

Ekonomija

GRADUATE PROGRAMMES

Poslovne vede

FELU’s programmes offered in English
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