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spoznati pomen finančnih 
modelov in finančnega 
modeliranja na ravni finančnih 
institucij

osvojiti znanja, potrebna za 
ustrezno podporo analizi in 
vrednotenju, kvantitativnim 
metodam izbora ter upravljanja s 
finančnimi naložbami

spoznati procese spremembe regulacije 
in nadzora finančnih institucij, kakor tudi 
vpliv regulacije in nadzora na delovanje 
finančnih institucij, izbor in upravljanje 
finančnih naložb

seznaniti se s problematiko 
obvladovanja tveganj znotraj 

zavarovalnice in pokojninskih skladov

spoznati delovanje različnih 
poslovnih področij pokojninskih 

skladov in zavarovalnic

spoznati procese spremembe 
regulative nadzora finančnih 

institucij, kakor tudi vpliv regulacije 
in nadzora na delovanje finančnih 

institucij in vlogo aktuarske funkcije v 
zavarovalnicah in pokojninskih skladih

spoznati delovanje različnih 
področij finančnega sektorja

spoznati lastnosti delovanja 
aktuarske službe in specifičnih 
znanj potrebnih za opravljanje 

funkcije aktuarja

Pri programu sodelujemo oz. smo sodelovali 
s podjetji in državnimi institucijami:

• SKB banka

• Triglav Skladi DZU, d.o.o.

• BDO svetovanje, d.o.o.

• Direktorat za zakladništvo na Ministrstvu za finance

• NLB Skladi DZU, d.o.o.

• InsurePal 

• Gen-I, d.o.o.

V letu 2020 je program zaključilo  
10 diplomantov, od tega 3 
diplomanti s tujim državljanstvom

5 študentov je magistrsko delo 
zagovarjalo online

5 študentov programa KFA je za 
svojo zaključno nalogo prejelo 
Prešernovo nagrado Ekonomske 
Fakultete

3 študenti KFA pridobili dvojno 
diplomo. 

6 študentov programa KFA je prejelo 
povabilo v Klub Beta Gamma Sigma 
EF UL. 

KOORDINATORJA PROGRAMA
prof. dr. Matej Marinč, redni 
profesor in prof. dr. Igor Lončarski, 
izredni profesor

CILJ PROGRAMA je, da se študenti seznanijo s 
specifičnostmi kvantitativnih financah in aktuarstva. 
V okviru študija pridobijo temeljna znanja s področja 
aktuarstva, zavarovalništva, ekonometrije in 
kvantitativnih financ, ki jih potrebujejo za zaposlitev 
in ustrezno delovanje na področju upravljanja 
premoženja, finančnega posredništva, aktuarstva in 
obvladovanja tveganj v gospodarskih družbah. 

RAZPIS - VPIS - PREHODNOST

65
razpisanih mest za 

redni študij

število vseh vpisanih 
študentov na programu

77
delež vpisanih tujih 

študentov glede na vse 
vpisane študente

23 %
delež prehodnosti iz 
prvega v drugi letnik

85 %

MEDNARODNE IZMENJAVE

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

2 študenta programa Kvantitativne 
finance in aktuarstvo.

Študenti lahko del obveznosti opravijo na partnerski 
instituciji Stockholm Business School na Švedskem 
in tako pridobijo dvojno diplomo oz. dvojno 
diplomsko listino (double degree program).

ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA

• Uporaba matematiziranih znanj.
• Računalniško podprte učne metode in 

simulacijami. 
• Naloge, ki vsebujejo računalniško  

programiranje. 
• Interaktivne učne metode. 
• Analize študij predmetov. 
• Uporabljamo nova gradiva, učne  

metode ter nove tematike.
• Predstavitve najnovejših trendov in  

dela v praksi s pomočjo gostov iz prakse.
• Uporaba baz Bloomberg, Fitch Connect & Eikon.

RAZISKOVALNO DELO

Študenti tekom študija razvijajo raziskovalne veščine. Pridobljeno 
znanje znajo aplicirati na realne probleme in povezati teoretično 
znanje s poslovno realnostjo oz. potrebami. 

Študenti v sodelovanju s podjetji pripravljajo aplikativne 
raziskovalne projekte, ki imajo visoko praktično uporabnost. 

DVOJNE DIPLOME

SPLOŠNO O PROGRAMU

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE,  
KI JIH RAZVIJAJO ŠTUDENTI 


