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SODELOVANJE S PODJETJI:

• Zavarovalnica Triglav d.d.

• Petrol d.d.

• BDO svetovanje, d.o.o.

• Ernst & Young Slovenija

V letu 2020 je program zaključilo  
41 diplomantov, od tega 9 
diplomanti s tujim državljanstvom

18 študentov je magistrsko delo 
zagovarjalo online

4 študenti programa BFM je za svojo 
zaključno nalogo prejelo Prešernovo 
nagrado Ekonomske Fakultete

1 študent je pridobil dvojno diplomo. 

14 študentov programa BFM je 
prejelo povabilo v Klub Beta Gamma 
Sigma EF UL. 

KOORDINATOR 
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red. prof. dr. Aleš Berk Skok

CILJ PROGRAMA Diplomant pridobi poglobljeno znanje o 
delovanju finančnih trgov, obvladovanju finančnih tveganj, 
upravljanju naložb in kapitala, ocenjevanja vrednosti 
podjetij ter finančnega odločanja v podjetjih, pridobi 
sposobnost finančne analize, interpretacije podatkov ter 
tolmačenja rezultatov z uporabo ustreznih kvantitativnih in 
kvalitativnih metod. 

RAZPIS - VPIS - PREHODNOST

91
razpisanih mest za 

redni študij
število vseh vpisanih 

študentov na programu

163
delež vpisanih tujih 

študentov glede na vse 
vpisane študente

23 %
delež prehodnosti iz 
prvega v drugi letnik

65 %

MEDNARODNE IZMENJAVE

213 študentov Ekonomske fakultete se je 
odpravilo na izmenjavo Erasmus +, 
Bilateralni sporazumi, CEEPUS

5 študentov programa Bančni in 
finančni management.  

Študenti programa BFM, ki izpolnjujejo vse pogoje, 
lahko del svojih študijskih obveznosti opravijo na 
partnerskih institucijah, in sicer na Norveškem na 
Norwegian School of Management (BI) ali v Franciji 
na École Supérieure des Sciences Commerciales 
d’Angers (ESSCA) ter tako pridobijo dvojno diplomo 
oz. dvojno diplomsko listino (double degree 
problem).

ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA

• nova učna gradiva, nove učne metode in tematike znotraj 
vsebin predmeta, novi študijski primeri, 

• sodelovanje na novih projektih v povezavi s prakso, 
• na voljo dve glavni bazi podatkov - Bloomberg in 

Thompson Reuters EIKON, 
• interaktivne učne metode, vključene tematike kot so 

družbena odgovornost, etika ter trajnost, mednarodne 
tematike, 

• gosti iz prakse, študij je usklajen z merili CFA (Chartered 
Financial Analyst) prav tako potekajo aktivnosti za 
pridobitev statusa partnerske univerze CFA Instituta (UAP).

RAZISKOVALNO DELO

V okviru različnih predmetov študenti pripravljajo projekte, ki 
morajo temeljiti na aplikativnem raziskovanju, študij pa zaključijo z 
magistrskim delom, ki je rezultat samostojnega raziskovalnega dela in 
v mnogih primerih temelji na konkretnih problemih iz področja denarja 
in financ.

DVOJNE DIPLOME

SPLOŠNO O PROGRAMU

60
razpisanih mest za 

izredni študij

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE, 
KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM:

sposobnost opredelitve, analize 
problemov, pojavov in dogajanj s 
področja bančništva in financ

sposobnost predlaganja 
alternativnih in trajnostnih 
rešitev za probleme na 
bančnem in finančnem 
področju in njihove kritične 
ocene

sposobnost zbiranja in obdelave 
kvalitativnih in kvantitativnih 
podatkov, njihove analize, 
sinteze, kritičnega ovrednotenja

sposobnost pridobitve 
ustreznih informacij za 

sprejemanje finančnih in 
investicijskih odločitev

sposobnost izbire ustreznih 
analitičnih metod in statističnih orodij, 

interpretacije in ovrednotenja rezultatov 
za sprejemanje odločitev na bančnem in 

finančnem področju

sposobnost uporabe konceptov 
etičnega vedenja, strokovne in 

družbene odgovornosti podjetij 
pri aktualnih dogajanjih s področja 

bančništva in financ


