CENIK STORITEV Ekonomske fakultete UL za študijsko leto 2016/17
v EUR
SPLOŠNO
1. VPISNINA V 1. LETNIK
1.1
vpisnina za prvi vpis v program
1.1
prispevek za dejavnost ŠSEF
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VPISNINA V VIŠJI LETNIK, V DODATNO LETO ALI PONOVNI VPIS V LETNIK
2.1
vpisnina v višji letnik, v dodatno leto ali ponovni vpis v letnik
2.1
prispevek za dejavnost ŠSEF
NOVA ŠTUDENTSKA IZKAZNICA Z NALEPKO
3.1
nova študentska izkaznica z nalepko
IZPITI
preizkus posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
4.1
4.2
izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom dodiplomski študij, 1. stopnja (1)
znesek predmeta je enak odstotku deleža šolnine za letnik glede na število ECTS predmeta
4.3
izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom podiplomski študij, 2. in 3. stopnja (1)
znesek predmeta je enak odstotku deleža šolnine za letnik glede na število ECTS predmeta
predmet na 2. stopnji - 6 ECTS
predmet na 2. stopnji - 7 ECTS
predmet na 2. stopnji - 8 ECTS
predmet na 2. stopnji - 10 ECTS
4.4
prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamično opravljanje (diferencialnega) izpita
četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita
4.5
izbirni izpit za vpis na doktorski študij
4.6
POTRDILA
5.1
izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni
5.2
izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod) in druga potrdila
5.3
osebam brez statusa se točke za izdajo potrdil podvojijo
- izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni (OSEBA BREZ STATUSA)
- izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod) in druga potrdila (OSEBA BREZ STATUSA)
5.4
izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let (+DDV)

29,00
3,00

21,00
3,00

6,70

60,00
247,50

309,50
361,08
412,67
515,83
60,00
180,00
360,00

4,50
9,00
9,00
18,00
63,00

PROŠNJE, VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV
6.1
o priznanju izpitov opravljenih izven UL
6.2
o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti ali sprememba programa
6.3
o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 10 let
6.4
vsi drugi sklepi (2)

39,00
85,50
169,50
90,00

IZDAJA DVOJNIKA DIPLOMSKE LISTINE in IZDAJA PRILOGE K DIPLOMI
7.1
prepis diplome v angleškem jeziku (+DDV)
7.2
izdaja dvojnika diplome (+DDV)
7.3
izdaja (dodatnega izvoda) priloge k diplomi (+DDV)

7,50
130,50
9,00

DIPLOMSKO DELO Z ZAGOVOROM (SAMO ZA OSEBE BREZ STATUSA)
8.1
visokošolski strokovni program, 1. stopenjski program (VS) - zaključna strokovna naloga
8.2
univerzitetni program, 1. stopenjski program (UN) - diplomsko delo
8.3
magistrski program, 2. stopenjski program (magistrsko delo)

499,50
625,50
939,00

IZVOLITEV V NAZIV
9.1
visokošolski učitelj (prva izvolitev) (+DDV)
9.2
visokošolski učitelj (ponovna izvolitev) (+DDV)
9.3
visokošolski sodelavec in ostali nazivi (+DDV)
9.4
znanstveni sodelavec (+DDV)
9.5
priznanja pomembnih umetniških del (+DDV)
postopek ugotavljanja enakovrednosti pridoljenega habilitacijskega naziva na drugem visokošolskem zavodu
9.6
- visokošolski učitelj ter znanstveni sodelavec
- visokošolski sodelavec in drugi nazivi

10. PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA
10.1 stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova (+DDV)
10.2 izpiti za pridobitev enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova (+DDV) (1)

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

349,50
ECTS glede na šolnino
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ŠOLNINA
11. ŠOLNINE ZA IZREDNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ in TUJE DRŽAVLJANE PLAČNIKE ŠOLNINE
11.1 Visokošolski strokovni program: VISOKA POSLOVNA ŠOLA
- bolonjski program
- za 1. letnik (IŠ)
- za 2. letnik (IŠ)
- za 3. letnik (IŠ)
11.2 Univerzitetni program
- visokošolski
bolonjski program
strokovni
UNIVERZITETNA
študij (za letnik)POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA
- za 1. letnik (IŠ)
- za 2. letnik (IŠ)
- za 3. letnik (IŠ)
12. ŠOLNINA ZA IZREDNI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ in TUJE DRŽAVLJANE PLAČNIKE ŠOLNINE
12.1 Magistrski študij (šolnina za letnik)
- bolonjski magisterij
- izredni na sedežu fakultete in na študijskih centrih
- Poslovodenje in organizacija (IMB)
- EMTM (Turistični management)
- Uporabna statistika (interdisciplinarni študijski program)
- konzorcijski študij (do zneska za letnik)
12.2 Doktorski študij (bolonjski/znanstveni)
- za 1. letnik
- za 2. letnik
- za 3. letnik
13. PRISPEVEK ZA KNJIŽNICE (glej cenik knjižničnih storitev)
OSTALA DOLOČILA
1. V cenah storitev ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu z ZDDV.
2. Postavke veljajo za šolsko leto 2016/2017.
3. Cenik je objavljen na oglasni deski in na spletni strani članice www.ef.uni-lj.si.
4. Cenik članice je sprejel UO UL na seji dne 11.2.2016

Opombe pod:
(1)

točkami 4.2., 4.3. in 10.2.: Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija, članica UL
upošteva vrednost kreditnih točk posameznega predmeta in višino šolnine (13. člen Pravilnika) za letnik
študijskega programa. Strošek opravljanja posameznega predmeta na članici UL se izračuna tako, da se
določi vrednost kreditne točke glede na višino šolnine posameznega letnika (ena kreditna točka se ovrednoti
kot ena šestdesetina šolnine), ki se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta (16. člen Pravilnika).

(2)

točko 6.4. članice ne smejo zaračunavati naslednjih sklepov:
- sklepov o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpitov višjega letnika,
- sklepov o priznavanju izpitov znotraj UL,
- sklepov o prehajanju študentov med programi in med fakultetami znotraj UL,
- sklepov o predčasnem opravljanju izpitov,
- sklepov o komisijskem opravljanju izpitov,
- sklepov o zamenjavi predmeta,
- sklepov o vzporednem študiju na drugih fakultetah ali univerzah,
- sklepov o podaljšanju roka za izdelavo diplomske naloge,
- sklepov o predlogu diplomske naloge za Prešernovo nagrado,
- sklepov o oprostitvi šolnine,
- sklepov o vračilu šolnine,
- sklepov o odložitvi roka plačila šolnine,
- sklepov o sofinanciranju mednarodne izmenjave študentov,
- sklepov o popravljanju ocene,
- sklepov o imenovanju komisije za oceno naloge predlagane za Prešernovo nagrado,
- sklepov o imenovanju komisije za zagovor diplomske naloge ter termin zagovora diplomske naloge,
- sklepov o določitvi termina za zagovor naloge na podiplomskem študiju,
- sklepov o priznanju statusa študenta športnika ali umetnika.
- sklepov o priznanju neformalne izobrazbe

2.475,00
2.475,00
3.060,00

2.475,00
2.475,00
2.475,00

3.095,00
3.860,00
7.000,00
2.940,00
13.215,00

4.725,00
4.500,00
4.450,00
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Po elementih navedenih v ceniku prispevkov študentov se DDV ne obračunava. Izjema so naslednje postavke:
5. POTRDILA
5.4 izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let
7.IZDAJA DVOJNIKA DIPLOMSKE LISTINE in IZDAJA PRILOGE K DIPLOMI
7.1 prepis diplome v angleškem jeziku
7.2 izdaja dvojnika diplome
7.3 izdaja (dodatnega izvoda) priloge k diplomi
9. IZVOLITVE V NAZIV
9.1 visokošolski učitelj prva izvolitev
9.2 visokošolski učitelj ponovna izvolitev
9.3 visokošolski sodelavec in drugi nazivi
9.4 znanstveni sodelavec
9.5 priznanja pomembnih umetniških del
9.6 postopek ugotavljanja enakovrednosti pridoljenega habilitacijskega naziva na drugem visokošolskem zavodu
10. PRIZNANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA
10.1 strokovno mnenje o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova
10.2 izpiti za pridobitev enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova
Na cene zgoraj navedenih postavk je DDV potrebno dodati.

