
Skladno z določbami Statuta, 43. členom Pravil Ekonomske fakultete in 50. členom Izpitnega pravilnika 

Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na seji, dne 28.02.2011, sprejel in na 

seji, dne 21.11.2016, dopolnil naslednji 

 

 

 

PRAVILNIK O IZBIRI KANDIDATOV, OPRAVLJANJU IN PRIZNAVANJU ŠTUDIJSKIH  

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV EKONOMSKE FAKULTETE V TUJINI 

 

 

I. UVODNA DOLOČILA 

1. 

Študenti prvostopenjskih in drugostopenjskih programov Ekonomske fakultete lahko v času svojega študija, po 

predhodnem soglasju Ekonomske fakultete, opravljajo del študijskih obveznosti v tujini, praviloma na 

partnerskih univerzah v okviru mednarodnih programov  oz.  bilateralnih  dogovorov na univerzah, fakultetah 

oz. visokih šolah v tujini.     

2. 

Študenti Ekonomske fakultete lahko v tujini v okviru mednarodnih izmenjav opravijo naslednje študijske 

obveznosti: 

1. opravljajo en ali dva semestra študija na partnerski fakulteti, 

2. opravljajo posamične izpite v okviru poletnih šol, 

3. opravljajo zaključna dela, 

4. opravljajo strokovno prakso. 

 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI IN IZBIRA KANDIDATOV 

 

3. 

Do mednarodne izmenjave v tujini oz. do študija na partnerski instituciji v tujini ima pravico študent 

Ekonomske fakultete, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

- status študenta ob prijavi na študij v tujini in v celotnem času študija v tujini, 

- študent, vpisan na program prve bolonjske stopnje, mora izpolnjevati pogoje za vpis v 2. letnik; študent, 

vpisan na program druge bolonjske stopnje, gre lahko na izmenjavo po zaključeni izvedbi predmetov 1. 

semestra 1. letnika,  

- aktivno znanje ustreznega tujega jezika, v kolikor to zahteva gostujoča institucija, kar študent izkazuje s 

potrdilom o aktivnem znanju tujega jezika. 

 

4. 

Kriteriji za izbor študentov za študij na partnerski instituciji v tujini so naslednji:  

- vsebinska skladnost študijskega programa Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, na katerega je vpisan 

študent, s programom partnerske institucije v tujini,  

- učni uspeh (povprečna ocena in število opravljenih izpitov),  

- študentova motivacija, ki se preveri in oceni z intervjujem,  

- sodelovanje in pomoč drugim študentom na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (tutorstvo).  

 

V primeru omejitve mest za študij na partnerski instituciji v tujini imajo prednost študenti, ki še niso študirali v 

tujini. 

 

5. 

Postopek izbire študentov za študij na partnerski instituciji v tujini poteka v skladu z določili posameznega 

mednarodnega programa oz. sporazuma med Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in partnersko 

institucijo. Študent, ki želi opravljati del študijskih obveznostih v tujini, izpolni spletno prijavnico do 

določenega roka, ki je različen glede na vrsto izmenjave. 

 



Služba za mednarodno sodelovanje pregleda in preveri prijave kandidatov za študij v tujini, z njimi opravi 

razgovor (intervju) in na osnovi pogojev in kriterijev iz 3. in 4. člena tega pravilnika poda dokončno izbiro 

kandidatov za študij na partnerski instituciji v tujini.  

 

Študent mora imeti pred odhodom na študij v tujini potrjen Dogovor o priznavanju izpitov in podpisan 

dogovor »Agreement for an Exchange Semester at the Partner University«. 

 

 

6. 

Če študent v postopku, kot je opredeljen v 5. členu tega pravilnika, ni bil izbran za študij na partnerski 

instituciji v tujini, kot ga je izbral ob oddajanju prijave, lahko Služba za mednarodno sodelovanje predlaga 

drugo primerno možnost študija v tujini v soglasju s kandidatom. Tudi v tem primeru morajo biti izpolnjeni vsi 

pogoji in kriteriji, kot so opredeljeni v 4. in 5. členu tega pravilnika. 

 

Če se študent v določenem študijskem letu prijavi na izmenjavo v prvem prijavnem roku in izmenjavo na 

izbrani instituciji odpove, nima pravice do prijave na naknadnih prijavnih rokih v istem študijskem letu. 

 

7. 

Določila od 4. do 7. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če želi študent opravljati v 

tujini le posamične izpite, pripravljati zaključno delo ali opravljati strokovno prakso. Izjema je dopustna pri 

opravljanju obveznosti v okviru razpisane poletne šole, do katere so upravičeni tudi študentje, ki ponavljajo 1. 

letnik in absolventi.  

 

III. OPRAVLJANJE IN PRIZNAVANJE 

 

8. 

Študent Ekonomske fakultete, ki bo del študija opravljal v tujini, pripravi predlog seznama  predmetov, ki jih 

želi opraviti v tujini. Predlog izdela na osnovi informacijskih paketov tujih univerz in ob pomoči Službe za 

mednarodno sodelovanje Ekonomske fakultete. Seznam predmetov, ki jih želi opravljati v tujini, vpiše v 

ustrezen obrazec Dogovor o priznavanju izpitov. Za študente prvostopenjskega programa velja, da mora na tuji 

instituciji izbrati predmete tako, da je polovica izbranih predmetov znotraj semestra oziroma letnika, ki je 

predmet izmenjave (tj. najmanj 15 ECTS v semestru oz. 30 ECTS v letniku), ekvivalentnih predmetom 

akreditiranega programa oziroma usmeritve na Ekonomski fakulteti. Predmet na tuji instituciji se šteje kot 

ekvivalenten, če se vsaj v 70% sklada z vsebino predmetov Ekonomske fakultete.  

Za študente drugostopenjskih magistrskih študijskih programov velja, da mora biti nabor predmetov v tujini 

vsebinsko skladen s programom na Ekonomski fakulteti, uskladiti pa ga morajo s koordinatorjem oziroma 

vodjo programa, v okviru predpisanih kreditnih točk ECTS semestra oziroma letnika. Neuspešno opravljenih 

izpitov in predmetov 1. letnika prvostopenjskih programov ni možno vključiti v Dogovor o priznavanju izpitov.   

Dogovor o priznavanju izpitov za prvostopenjske programe potrdi prodekan za študijske zadeve, dogovor za 

drugostopenjske programe pa vodja ali koordinator drugostopenjskega programa pred odhodom študenta na 

študij v tujino. Potrjen Dogovor o priznavanju izpitov je podlaga za vse nadaljnje dokumente za izvedbo 

mednarodne izmenjave. 

Študentu se lahko prizna opravljanje predmetov le na študijski stopnji, na kateri je bi vpisan v času študijske 

izmenjave. Dogovor o priznavanju izpitov se hrani v osebni mapi študenta v Službi za študijske zadeve.  

9. 

V koliko študent ob prihodu na partnersko univerzo ugotovi, da predmetov potrjenega Dogovora o 

priznavanju ni mogoče opravljati, lahko spremeni izbiro predmetov. O spremembi Dogovora o priznavanju 

mora obvestiti Službo za študijske zadeve, ki na podlagi privolitve prodekana za študijske zadeve spremeni 

oziroma dopolni Dogovor o priznavanju.   

 

10. 



Po zaključenem študiju v tujini študent predloži Službi za študijske zadeve potrdilo o opravljenih obveznostih 

na tuji univerzi (angl. Transcript of Records). Iz potrdila tuje univerze mora biti razvidno, pri katerih predmetih 

je študent uspešno opravil izpite, dosežene ocene ter obrazložitev sistema ocenjevanja, ki velja na tuji 

univerzi.  

Za študijske obveznosti, ki so opravljene v okviru evropskih programov izmenjave študentov, mora biti v 

potrdilu navedeno tudi število doseženih kreditnih točk po sistemu ECTS in prevod ocen tuje univerze v ECTS 

sistem ocenjevanja. Za študijske obveznosti, opravljene na univerzah, ki nimajo ECTS sistema, mora biti v 

potrdilu o opravljenih izpitih naveden obseg predmeta, izražen v številu ur.   

Študent je po končani izmenjavi v tujini dolžan izpolniti anketni vprašalnik, ki ga pripravi Služba za 

mednarodno sodelovanje, in sodelovati pri promociji študijskih izmenjav. 

11. 

Priznavanje izpitov se lahko izvede samo na podlagi potrdil tuje univerze, ki vsebujejo vse zahtevane podatke. 

V kolikor študent v tujini ni opravil dovolj izpitov in zbral zadostnega števila kreditnih točk ECTS, mora razliko 

za dokončanje letnika oziroma programa opraviti z obveznimi predmeti na Ekonomski fakulteti skladno z 

veljavnim predmetnikom študijskega programa. 

 

Morebitne dodatne dosežene ECTS točke se lahko priznajo zgolj na podlagi dopolnjenega Dogovora o 

priznavanju predmetov ob študentovi vrnitvi in ob predložitvi Potrdila o ocenah z gostujoče fakultete. 

 

12. 

Priznavanje opravljenih študijskih obveznosti na drugih visokošolskih zavodih v okviru sklenjenih dogovorov o 

izmenjavi študentov med visokošolskimi zavodi, članicami Univerze v Ljubljani ter dogovori o med-

univerzitetnimi izmenjavami študentov v RS poteka po določilih sklenjenih dogovorov. 

 

Študent lahko v tujini opravi mednarodno izmenjavo večkrat, vendar mora opraviti 60 ECTS na študijskem 

programu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, na katerega je vpisan, da lahko pridobi diplomo 

Ekonomske fakultete.   

 

IV. PRIZNAVANJE POSAMEZNIH IZPITOV  

 

13. 

Študent Ekonomske fakultete, ki je posamezne predmete opravil v okviru poletnih šol v tujini ali podobnih 

izobraževanj, lahko na podlagi pisne prošnje, potrdila o opravljeni obveznosti in potrjenega učnega načrta 

uveljavlja priznavanje. Praviloma lahko študent priznavanje uveljavlja za izbirne predmete, vendar zgolj v 

primeru, da se število v tujini pridobljenih kreditnih točk ECTS sklada s številom kreditnih točk ECTS predmeta 

na Ekonomski fakulteti.  

Vsebinsko presojo za priznavanje obveznih predmetov opravi nosilec predmeta oziroma prodekan za študijske 

zadeve, vendar le v primeru, da je izpolnjen pogoj o ujemanju števila kreditnih točk ECTS. Neuspešno 

opravljenih izpitov in predmetov 1. letnika prvostopenjskih programov ni možno priznati.   

 

V. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA DELA  

 

14. 

Študent, ki želi v tujini pripraviti zaključno delo programa, na katerega je vpisan, mora imeti pred odhodom v 

tujino dogovorjeno temo zaključnega dela na Ekonomski fakulteti in pisno izjavo mentorja z Ekonomske 

fakultete, ki s tem soglaša. V primeru, da je študent vpisan na programu dvojne diplome, pa hkrati tudi podpis 

somentorja na tuji univerzi, s katero poteka izvedba programa dvojne diplome. 

Za pisanje zaključnega dela v tujini veljajo določila pravilnika Ekonomske fakultete o zaključnih delih. 

 



VI. OPRAVLJANJE IN PRIZNAVANJE STROKOVNE PRAKSE  

 

15. 

Študent lahko v tujini opravlja strokovno prakso. Strokovna praksa opravljena v tujini se študentu prizna le v 

primeru, da je študent izbral strokovno prakso kot del svojega programa, v katerega je vpisan na Ekonomski 

fakulteti. Študent je dolžan pred odhodom oziroma pred pričetkom opravljanja prakse poskrbeti za vpis 

obveznosti v veljavni predmetnik na Ekonomski fakulteti. 

 

VII. KONČNE DOLOČBE 

 

 16. 

Pravilnik o izbiri kandidatov, opravljanju in priznavanju študijskih obveznosti študentov Ekonomske fakultete v 

tujini sprejme Senat Ekonomske fakultete na predlog Komisije za študijske zadeve. Pravilnik prične veljati in se 

uporabljati z dnem, ko ga sprejme in potrdi  Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.  

 

17. 

Vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na način in po postopku, po katerem je bil ta 

pravilnik sprejet. Določbe tega pravilnika razlaga in tolmači Senat Ekonomske fakultete. 

 

18. 

Pravilnik se objavi na spletni strani fakultete tako, da je javno dostopen. 
 

 

 


