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sposobnost razumevanja ekonomskih 
teorij in razvijanja zmogljivosti njihovih 
sintez in uporabe

sposobnost razumevanja modelov 
makro in mikro analize kot osnove za 
poglobljeno ekonomsko analizo

sposobnost razumevanja modelov 
makro in mikro analize kot osnove 
za ključne strateške odločitve 
na nivoju nacionalne ekonomije, 
industrije in organizacije

sposobnost razumevanja 
ekonometričnih, statističnih in 
matematičnih metod ter ekonomskih 
analiz in sposobnost njihove izbire in 
uporabe

sposobnost analiziranja 
problemov nacionalne ekonomije, 

industrije in organizacij z 
naprednimi ekonometričnimi, 

matematičnimi in statističnimi 
metodami

sposobnost analiziranja 
monetarne politike, 
razvoja alternativnih 

rešitev, kritičnega 
ovrednotenja in 

predlaganja rešitev,

sposobnost analiziranja 
finančnih in davčnih 

problemov in sprejemanja 
dobrih finančnih odločitev

sposobnost analiziranja in 
razumevanja davčne politike 

EU ter procesov davčne 
harmonizacije znotraj EU

sposobnost analiziranja in razumevanja 
globalnega finančnega sistema ter sodobnih 

mednarodnih finančnih vprašanj

SODELOVANJE S PODJETJI:

Pri izvedbi programa Denar in finance sodeluje 
vrsta zunanjih strokovnjakov iz podjetji in institucij, 
ki so povezani z vsebino programa. 

V letu 2020 je program zaključilo  
6 diplomantov, od tega 2 
diplomanta s tujim državljanstvom.

3 študenti so magistrsko delo 
zagovarjalo online.

1 študent je pridobil dvojno diplomo. 

KOORDINATOR 
PROGRAMA
red. prof. dr. Mitja Čok

CILJ PROGRAMA Diplomant pridobi visoko raven znanja 
ekonomske teorije, zna analizirati monetarne politike ter 
finančne in davčne probleme. Prav tako pridobi znanje 
ekonometričnih, statističnih in matematičnih metod ter 
ekonomskih analiz in sposobnost njihove izbire in uporabe. 

RAZPIS - VPIS - PREHODNOST

MEDNARODNE IZMENJAVE

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

Študenti programa Denar in Finance, 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 Italiji na University of Siena ter tako 
pridobijo dvojno diplomo oz. dvojno diplomsko 
listino (double degree problem).

ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA

• nova učna gradiva in novi primeri iz prakse, 
• nove učne metode in nove tematike znotraj vsebin 

predmeta, 
• računalniško podprte metode poučevanja, 
• računalniško programiranje,
• računalniško podprte simulacije, 
• pedagogi so močno vpeti v strokovni razvoj 

področij, ki jih poučujejo

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

47
razpisanih mest za 

redni študij

število vseh vpisanih 
študentov na programu

37
delež vpisanih tujih 

študentov glede na vse 
vpisane študente

29 %
delež prehodnosti iz 
prvega v drugi letnik

77 %

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE, 
KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM:


