
 

 

PRIJAVA za vpis na Bolonjski magistrski študij po končani 4-letni  

dodiplomski univerzitetni izobrazbi po MERILIH ZA PREHODE 
 

PRIIMEK: IME:  VPISNA ŠT.: 

ULICA:  EMŠO: 

POŠTNA ŠT. IN POŠTA: 

ELEKTRONSKA POŠTA:   /: 

 

Prijavljam se za vpis na  drugostopenjski magistrski študijski program: 

____________________________________________________________________________________ 

 

  SORODNA strokovna področja  
         (podrobno na  spletni strani EF) 

 

Za dokončanje programa je potrebno opraviti: 

- en predmet tipa 9 veljavnega predmetnika izbranega programa 

- dva predmet tipa 10 veljavnega predmetnika izbranega programa 

- en predmet tipa 11 veljavnega predmetnika izbranega programa 

- Magistrsko delo drugostopenjskega bolonjskega magistrskega  

  programa 

  NESORODNA strokovna področja      
      (podrobno na  spletni strani EF) 

 

Za dokončanje programa je potrebno opraviti: 

- dva diferencialna izpita pred vpisom v program (Mikroekonomija 1, Uvod v poslovanje; za 

program Kvantitativne finance in aktuarstvo Mikroekonomija 1 in Matematika za poslovne in 

ekonomske vede) 

- VSE predmete veljavnega predmetnika izbranega programa 1. in 2. letnika 

- Magistrsko delo drugostopenjskega bolonjskega magistrskega    

  programa 

 

NAČIN ŠTUDIJA 

Za vpis po merilih za prehode na drugostopenjski bolonjski magistrski program lahko izbirate med (označite) 

  rednim študijem  ali   izrednim študijem.  

Skladno z Uredbo o financiranju študija boste morali plačati šolnino ne glede na način študija, saj ste sedmo raven študija (bolonjski 

magisterij) že dosegli z univerzitetno diplomo in zato drugostopenjski bolonjski magistrski študijski program ni financiran s strani 

države. 

 

ŠOLNINA 

Študenti iz sorodnih področij se vpišejo v en letnik in plačajo šolnino, študenti nesorodnih področij morajo vpisati in opravljati oba 

letnika študijskega programa. Šolnina za študijsko leto 2014/15 za letnik znaša 2.920,00 EUR.  

Izjavljam, da bom plačnik stroškov vpisnine (plačilo ob vpisu) in šolnine: 

 v celoti ob vpisu (popust 145,00 EUR)   

 na 3 obroke (50% ob vpisu, 30% do 28.2.2015, 20% do 30.4.2015) 

Datum:                                                                     Podpis študenta:  

Stroške šolnine in vpisnine bo poravnalo podjetje/zavod/ipd (plačilo ob vpisu), in sicer: 

 v celoti ob vpisu (popust 145,00 EUR) 

 na 3 obroke (50% ob vpisu, 30% do 28.2.2015, 20% do 30.4.2015) 

Naziv:__________________________________________________________________________ 

Naslov:_________________________________________________________________________ 

Matična številka: ___________________________Davčna številka:_______________________ 

Datum:                                               Ime, podpis in žig odgovorne osebe: 

 

Datum:                                                                     Podpis študenta: 

 

Izpolnjeno prijavo lahko osebno oddate na Ekonomski fakulteti ali po pošti na naslov: EKONOMSKA 

FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, »Služba za študijske zadeve« 


