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VISOKA POSLOVNA ŠOLA (VPŠ)

Bančni in finančni management

Management

Podjetništvo

Poslovna informatika

Oskrbovalne verige in logistika

Računovodstvo

Trženje

Turizem

PRVOSTOPENJSKA BOLONJSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA

Bančni in finančni management

Denar in finance

Management

Mednarodna ekonomija

Mednarodno poslovanje*

Podjetništvo

Poslovna ekonomija

Poslovna informatika

Oskrbovalne verige in logistika

* tudi v angleškem jeziku

UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA (UPEŠ)

Računovodstvo in revizija

Trženje*

Turizem

Ekonomska fakulteta je trojno mednarodno akreditirana šola, kar nas umešča med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu.

K študiju vabimo vse, ki se zanimate za široko področje ekonomije in želite z edinstveno izkušnjo Ekonomske fakultete krojiti svoj svet
in svet okoli vas.

Diplomanti Ekonomske fakultete v Ljubljani so po končanem študiju prva izbira zaposlovalcev s tega področja. Opremljeni so z
uporabnim znanjem in sposobnostmi za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v podjetjih, gospodarskih družbah in državni
upravi. Pridobljena znanja in veščine jim omogočajo takojšnjo zaposlitev v slovenskem in mednarodnem okolju.

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

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) in Visoka
poslovna šola (VPŠ).

GLAVNE ZNAČILNOSTI, RAZLIKE IN PREDNOSTI
PROGRAMOV UPEŠ IN VPŠ

UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA (UPEŠ)

• Imate veliko izbiro usmeritev ob vpisu v 2. letnik (12 usmeritev).

• Postopno pridobivate kakovostno teoretično in v praksi uporabljivo
znanje.

• Omogočamo vam možnost študija v angleškem jeziku.

• V sodelovanju z mednarodno uveljavljenimi partnerskimi šolami
lahko pridobite dvojno diplomo.

• Večina študentov (okoli 80 %) nadaljuje študij na enem od
magistrskih programov EF.

• Po uspešno opravljenem zadnjem izpitu prejmete naziv diplomirani
ekonomist (UN).

VISOKA POSLOVNA ŠOLA (VPŠ)

• Usposobi vas za takojšnjo praktično uporabo strokovnih znanj,
analitičnih postopkov in poslovnih tehnik.

• Ob vpisu v 2. letnik izbirate med osmimi usmeritvami.

• Poudarek vašega študija je na praktičnih vsebinah ter preučevanju in
reševanju konkretnih primerov.

• V času študija opravite 180 ur obvezne prakse.

• Polovica študentov (okoli 50 %) nadaljuje študij na enem od
magistrskih programov EF.

• Po uspešni oddaji zaključne strokovne naloge prejmete naziv
diplomirani ekonomist (VS).
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