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PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE,  
KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM: 

sposobnost reševanja zahtevnih 
problemov s področja računovodstva, 
davkov, poslovnih financ in revizije

sposobnost uporabe ustrezne 
teorije, zbiranja empiričnih 
podatkov in uporabe 
kvantitativnih in kvalitativnih 
metod pri reševanju zahtevnih 
problemov na področju 
računovodstva, davkov in revizije

sposobnost uporabe računovodskih 
standardov, sprejemanja strokovnih 
odločitev in interpretacije podatkov, 
povezanih z računovodskim in 
davčnim poročanjem ter revizijo

sposobnost pridobivanja 
ustreznih informacij, potrebnih 

za poslovodno sprejemanje 
odločitev in nadzor na različnih 

točkah odgovornosti

sposobnost prepoznavanja neetičnega 
vedenja do deležnikov in sposobnost, 

da sporoči ustrezne podatke različnim 
interesnim skupinam

sposobnost kritične analize družbene 
odgovornosti podjetja in trajnostnih 

dilem organizacije ter njene uporabe 
pri sprejemanju strateških odločitev

sposobnost pridobitve poglobljenega 
znanja s področja davkov in 
temeljnih računovodskih predpisov 
za ugotavljanje davčnega bremena 
organizacije

sposobnost razumevanja zakonske 
ureditve povezane z revizijo in 

poznavanje mednarodnih revizijskih 
standardov

• Družba JERMAN&BAJUK d.o.o., 

• LeitnerLeitner d.o.o., 

• Fiskalni svet RS, 

• Družba Simič & partnerji d.o.o., 

• Notranje finance in kontroling Banke Slovenije, 

• UEFA, 

• Ministrstvo za finance, 

• Adriatic Slovenica, 

• InsurePal, 

• Deloitte, 

• Računsko sodišče RS
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CILJ PROGRAMA Diplomant je sposoben rešiti zahtevne 
probleme s področja računovodstva, davkov, revizije in 
poslovnih financ. Uporablja računovodske standarde, 
sprejema strokovne odločitve in interpretira podatke, 
povezane s finančnim in davčnim poročanjem ter revizijo. 
Poleg tega je sposoben kritične analize in uporabe konceptov 
trajnostne in družbene odgovornosti podjetja.

RAZPIS - VPIS - PREHODNOST

85
razpisanih mest za 

redni študij
število vseh 

vpisanih študentov 
na programu

203
delež vpisanih tujih 

študentov glede na vse 
vpisane študente

9 %
delež prehodnosti 
iz prvega v drugi 

letnik

67 %

MEDNARODNE IZMENJAVEZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA

• nova učna gradiva ter nove tematike znotraj 
vsebin predmeta,

• novi primeri iz prakse,
• računalniško podprte ter interaktivne učne 

metode,
• vsebine s področja družbene odgovornosti, etike 

ter trajnosti,
• mednarodne tematike,
• uporaba Bloomberg baze podatkov.

RAZISKOVALNO DELO

V okviru različnih predmetov študenti pripravljajo poslovne projekte, 
ki morajo temeljiti na aplikativnem raziskovanju. Študenti tekom 
študija pripravijo tudi primerjalne analize podjetij, študij pa zaključijo 
z magistrskim delom, ki je rezultat samostojnega raziskovalnega dela 
in v večini primerov temelji na konkretnih potrebah podjetij. Vsako 
leto se v sodelovanju z Društvo študentov računovodstva in revizije 
organizira tekmovanje Mladi računovodja pri katerem študenti programa 
Računovodstvo in Revizija sodelujejo tako pri tekmovanju kot tudi pri 
organizaciji dogodka.

SPLOŠNO O PROGRAMU

60
razpisanih mest za 

izredni študij

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

2 študenta programa 
Računovodstvo in Revizija

V letu 2020 je program zaključilo  
38 diplomantov, od tega en 
diplomant s tujim državljanstvom

23 študentov je magistrsko delo 
zagovarjalo online

Šest študentov programa 
Računovodstvo in revizija je prejelo 
povabilo v Klub Beta Gamma Sigma 
EF UL. 

SODELOVANJE S PODJETJI:


