
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93, 99/1999 in 63/04) in 
Statuta Univerze v Ljubljani, ki sta ga sprejela Senat Univerze v Ljubljani in Upravni 
odbor Univerze v Ljubljani, dne 21.12.2004 je Senat Ekonomske fakultete Univerze v 
Ljubljani na svoji seji dne  25.9.2006  sprejel 

 

P R A V I L A  

O MAGISTRSKIH DELIH 

(V OKVIRU BOLONJSKIH MAGISTRSKIH PROGRAMOV) 

 

I. Uvodne dolo�be 

1. �len 

Ta pravila podrobneje dolo�ajo pogoje in postopek prijave teme magistrskega dela, 
izbiro, izdelavo magistrskega dela ter postopek pri oddaji in zagovoru teh del na 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju fakulteta), ki je pogoj za 
pridobitev naslova magister. 

2. �len 

Fakulteta organizira izobraževanje v drugem ciklu za pridobitev naslova magister/ica 
stroke na podro�jih ekonomskih in poslovnih ved po magistrskih študijskih 
programih, ki jih je sprejel Senat fakultete in je za njih fakulteta pridobila soglasje 
Senata Univerze v Ljubljani in Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije. 

3. �len 

Za pridobitev diplome o kon�anem magistrskem študiju in s tem naslova magister/ica, 
mora kandidat/ka poleg predpisanih študijskih obveznosti izdelati in uspešno 
zagovarjati magistrsko delo. 

Študent/ka, ki uspešno kon�a podiplomski magistrski študij, pridobi v skladu z 
zakonom in študijskim programom naslov magistra/ice z navedbo disciplinarnega 
podro�ja. 

4. �len 

Magistrsko delo mora biti samostojen rezultat raziskovalnega in/ali strokovno 
analiti�nega dela kandidata/tke. Kandidat/ka mora z njim dokazati, da obvlada 
podro�je, s katerega je tema njegovega/njenega dela, in metodo raziskovalnega in/ali 
strokovno analiti�nega dela. Delo mora izhajati iz jasno opredeljenih raziskovalnih 
vprašanj oz. jasno opredeljene problematike ter biti zastavljeno tako, da omogo�a 
dose�i visoko raven strokovno-analiti�ne obdelave izbranega strokovnega problema 
ob uporabi bodisi zgolj raziskovalnih metod teoreti�nega bodisi empiri�nega ali enega 
in drugega raziskovanja.. 
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II. Prijava teme magistrskega dela 

5. �len 

Kandidat/ka praviloma izbere in prijavi temo magistrskega dela ob pomo�i vodje 
podiplomskega magistrskega programa oziroma potencialnega/- mentorja/ice  
praviloma  že v tretjem semestru svojega magistrskega študija. Kandidati/ke, ki jim je 
v okviru magistrskega študija priznanih 60 kreditnih to�k zaradi dokon�anega 
štiriletnega univerzitetnega dodiplomskega študija, prijavljajo temo magistrskega 
študija na za�etku drugega semestra svojega magistrskega študija. 

6. �len 

Delovne naslove tem magistrskih del lahko predlagajo: 
− visokošolski u�itelji/ice, ki sodelujejo na magistrskih študijskih programih 

fakultete, 
− kandidati/ke, 
− podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo s fakulteto in katerih teme 

so povezane z njihovimi problemi, tj. gospodarskimi, poslovno-organizacijskimi 
ali informacijsko-upravljalskimi problemi. 

7. �len 

Vsak kandidat/ka ima pravico do mentorja/ice (in izjemoma) tudi do somentorja/ice iz 
vrst habilitiranih visokošolskih u�iteljev/ic in znanstvenih delavcev/k, ki so 
(praviloma) vklju�eni v izvajanje študijskih programov fakultete. 

Mentorji/ice in somentorji/ice so tudi �lani/ce komisije za zagovor magistrskega dela. 

Mentor/ica in somentor/ica sodelujeta pri sestavi dispozicije magistrskega dela. 

8. �len 

Kandidat predloži s strani mentorja/ice (in eventuelno somentorja/ice) podpisano 
vlogo za odobritev teme magistrskega  dela pisarni enote za podiplomski in doktorski 
študij fakultete. Vlogo za odobritev teme naslovi na: Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploš�ad 17, Ljubljana, Komisija za 
podiplomski in doktorski študij. 

9. �len 

Vloga za odobritev teme magistrskega obsega prošnjo za odobritev predlagane teme 
magistrskega dela ter dispozicijo dela: 

a) Prošnja Komisiji za podiplomski in doktorski študij za odobritev predlagane teme 
magistrskega dela, vsebuje: 

− priimek in ime kandidata, 
− študijski program, leto vpisa, 
− predlagani naslov teme, 
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− ime in priimek predlaganega mentorja/ice (in morebitnega somentorja/ice), 
− ime in priimek vodje programa. 

b) Dispozicija magistrskega dela obsega naslednje sestavne dele (poglavja): 
− naslov, 
− oris problematike z opredelitvijo predmeta oz. raziskovalnih vprašanj in 

problema raziskave, ki se mora opirati in sklicevati na temeljno relevantno 
literaturo, 

− namen analize oz. raziskave s (praviloma) temeljno hipotezo, 
− oris ciljev analize oz. raziskave, 
− opredelitev metode raziskovanja, 
− opredelitev zasnove (strukture) dela, 
− spisek izhodiš�ne relevantne literature (navedena mora biti v skladu s 

tehni�nimi pravili o pisanju diplomskih del Ekonomske fakultete v Ljubljani), 
ki zajema vsaj 30 enot relevantne tuje in doma�e literature, 

− spisek izhodiš�nih relevantnih virov (navedeni morajo biti v skladu s tehni�nimi 
pravili o pisanju diplomskih del Ekonomske fakultete v Ljubljani). 

 

Obseg dispozicije magistrskega dela je omejen na 3 – 5 strani, pri �emer v ta obseg ne 
šteje spisek izhodiš�ne literaturein virov.  

10. �len 

Vodja programa pregleda vlogo za odobritev predlagane teme magistrskega dela in 
izrazi soglasje oz. svoje mnenje v zvezi z njo in predlaganim mentorjem/ico ter 
morebitnim somentorjem/ico. �e vloga in dispozicija teme nista napisana v skladu z 
zahtevami teh Pravil…, ju vodja programa vrne prosilcu/ki z zahtevo, da ju dopolni 
pred njeno obravnavo na Komisiji za podiplomski in doktorski študij fakultete. Enota 
za podiplomski in doktorski študij posreduje vlogo, s katero soglaša vodja programa,  
Komisiji za podiplomski in doktorski študij v odlo�anje. 

V primeru, da je vloga ocenjena kot neustrezna, Komisija vlogo zavrne ali zahteva 
njeno dopolnitev. Pristojnost komisije je tudi, da smiselno spremeni naslov teme in 
podpre predlaganega/o ali predlaga drugega  mentorja/ico oziroma somentorja/ico. 

Enota za podiplomski in doktorski študij posreduje ustrezni sklep Komisije za 
podiplomski in doktorski študij o potrditvi teme in imenovanju mentorja/ice Senatu 
fakultete v dokon�no odlo�itev. Senat fakultete lahko pooblasti komisijo za 
podiplomski in doktorski študij, da sama sprejema navedene odlo�itve v imenu 
senata. 

Ko sta tema in mentor/ica (oz. izjemoma še somentor/ica) potrjena, Enota za 
podiplomski in doktorski študij o sklepu obvesti kandidata/ko in mentorja/ico oziroma 
somentorja/ico. 

�e se med izdelavo že odobrene teme pojavi potreba po spremembi naslova 
magistrskega dela in je poglavitna vsebina teme ostala nespremenjena, kandidat/ka 
vloži prošnjo za spremembo naslova teme, podpisano s strani mentorja/ice (v primeru 
somentorstva pa tudi s strani somentorja/ice), na Komisijo za podiplomski in 
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doktorski študij. Navedeno prošnjo obravnavajo organi fakultete smiselno enako, kot 
je to dolo�eno za vlogo za odobritev predlagane teme v prejšnjih odstavkih tega �lena. 

 

 

11. �len 

Ko kandidat/ka predloži mentorju/ici besedilo magistrskega, ga mora le-ta 
kandidatu/ki vrniti z navodili za dopolnitev in popravke v roku enega meseca (v 
navedeni rok ne šteje �as od 11. julija do 31. avgusta).  

Za stilno in slovni�no neopore�nost magistrskega dela je odgovoren kandidat/ka, 
komisija za zagovor magistrskega dela pa lahko delo tudi zavrne zaradi 
pomanjkljivosti, navedenih v tem odstavku. 

Ko je magistrsko delo vsebinsko dokon�ano, mentor/ica (v primeru somentorja/ice pa 
tudi on/ona) podpiše izjavo o vsebinski primernosti dela in kandidat nato odda delo 
Enoti za podiplomski in doktorski študij skupaj z navedeno izjavo. 

 

III. Predložitev magistrskega dela 

12. �len 

Kandidat/ka mora izdelati magistrsko delo najkasneje v štirih letih od vpisa na 
magistrski študij. Sicer mora prositi za podaljšanje roka za izdelavo magistrskega 
dela. 

13. �len 

Magistrsko delo mora biti praviloma napisano v slovenskem jeziku. Komisija za 
podiplomski in doktorski študij in Senat fakultete (ali ob pooblastilu senata zgolj prej 
imenovana komisija) lahko izjemoma odobrita izdelavo magistrskega dela v 
angleškem jeziku, �e gre za študij, ki se izvaja v tujem jeziku oziroma so za to podani 
utemeljeni razlogi (tuj mentor ali �lan komisije, možnost objave v knjižni obliki pri 
tuji založbi ipd.).  

Magistrsko delo sme obsegati od 15.000 do 25.000 besed (tj. 50 do 70 strani). V 
kolikor kandidat/ka predloži obsežnejše magistrsko delo, odlo�a o pravici 
kandidata/ke, da brani takšno delo predsednik komisije za obrambo na temelju iz�rpne 
pisne obrazložitve razlogov za pove�an obseg, ki jo mora napisati mentor/ica 
kandidatu/ki. 

Vsako magistrsko delo mora imeti uvod in v njem nakazan oris problematike z 
opredelitvijo predmeta analize, oz. raziskovanja, in raziskovalnih vprašanj, namen in 
cilje analize oz. raziskave s (praviloma) temeljno hipotezo, opredelitvijo metode 
raziskovanja in strnjen oris vsebine poglavij. Na koncu mora imeti vsako delo sklep, v 
katerem kandidat/ka ne sme na�enjati novih vprašanj niti dajati novih referenc, tabel, 
grafikonov, slik, ipd. Sklep mora izhajati iz same vsebine magistrskega dela. 
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Na koncu mora kandidat/ka navesti uporabljeno literaturo po abecednem vrstnem redu 
avtorjev. Pod naslovom Literatura navede vsa uporabljena dela (knjige, �lanke v 
revijah itd.), medtem ko spadajo drugi viri pod naslov Viri (npr. podatki, dobljeni v  
organizacijah, zakoni, splošni akti, podatki, pridobljeni s spletnih strani, in podobno). 

 

 

14. �len 

Kandidat/ka odda pisarni Enote za podiplomski in doktorski študij skupaj s podpisano 
izjavo mentorja/ice (v primeru somentorstva pa še somentorja/ice), da je magistrsko 
delo primerno za obrambo, 3 vezane izvode (oziroma 4, �e ima kandidat 
somentorja/ico) magistrskega dela, ki morajo biti vezani v �rno, na zunanji strani 
(platnicah) je natisnjeno: 

 

 (zgoraj v sredini) 
UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 
 

(v sredini) 
MAGISTRSKO DELO 

 

 

    (v spodnjem desnem kotu) 

    IME IN PRIIMEK kandidata/ke 

Prvi notranji list je prazen. Prva naslednja stran ima enako besedilo in razpored, kot je 
navedeno za zunanjo stran, toda z dodatnim naslovom teme pod besedilom magistrsko  
delo. V spodnjem levem kotu je treba napisati kraj (obvezno se piše Ljubljana), mesec 
in leto izdelave. 

Kandidat/ka mora oddati celotni tekst svojega magistrskega dela tudi na primernem 
elektronskem mediju, pri �emer mora biti zapis teksta urejen z urejevalnikom besedila 
Word for Windows 95 (ali kasnejša verzija). 

Imena in priimka mentorja/ice in zahvale se ne piše. 

15. �len 

Podrobnejši tehni�ni in oblikovalno-tehni�ni vidiki izdelave magistrskega dela so v 
skladu z uveljavljenimi standardi, dolo�eni s posebnimi tehni�nimi navodili za 
izdelavo diplomskih del na Ekonomski fakulteti.  
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16. �len 

 

Kandidat/ka odda izdelano magistrsko v treh oziroma štirih izvodih pisarni Enote za 
podiplomski in doktorski študij, en izvod pa prinese s seboj na zagovor. V vsakem 
izvodu mora biti podpisana izjava kandidata/ke, da je avtor/ica priloženega dela. 
Hkrati z izvodi magistrskega dela, kandidat/ka Enoti za podiplomski študij predloži 
tudi indeks. 

IV. Zagovor magistrskega dela 

17. �len 

Zagovor magistrskega dela poteka pred komisijo. 

Komisijo za zagovor magistrskih del predlagajo predsedniki/ce za zagovor 
magistrskih  del, ki jih za mandatno obdobje dveh (2) let dolo�i Senat fakultete. 

Komisija sestoji iz treh �lanov/ic, tj. predsednik/ce, mentorja/ice in �lana/ice (oz. 
somentorja/ice). 

�lani/ce komisije imajo tudi pravico, da zavrnejo delo ali da zahtevajo, da se popravi. 

Zagovor magistrskega dela mora biti najkasneje v roku enega meseca po oddaji dela 
(v navedeni rok ne šteje �as od 11. julija do 31. avgusta). 

18. �len 

Kandidat/ka mora magistrsko delo javno zagovarjati pred �lani/cami komisije za 
zagovor magistrskih del. Sklep o imenovanju komisije za zagovor magistrskega dela 
in o datumu zagovora izda dekan/ja fakultete in ga prejme kandidat/ka ter vsi �lani/ce 
komisije najmanj en teden pred zagovorom. Datum zagovora magistrskega dela se 
objavi tudi na oglasni deski fakultete. 

19. �len 

Datum zagovora magistrskega dela predlaga dekanu/ji pisarna Enote za podiplomski  
in doktorski študij v soglasju s kandidatom/ko in �lani/cami komisije za zagovor. 

Zagovor magistrskega dela vodi predsednik/ca komisije za zagovor. Zagovor te�e v 
slovenskem jeziku, oziroma v angleškem jeziku, �e je to bilo v smislu 13. �lena teh 
pravil predhodno kandidatu/ki odobreno. 

O zagovoru dela se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi �lani/ce komisije za zagovor. 

20. �len 

Komisija se pred za�etkom javnega zagovora na kratko pogovori o predloženem delu 
in oceni delo, �e ustreza Pravilom in Tehni�nim navodilom oziroma �e so izpolnjeni 
pogoji za za�etek javnega zagovora. 

Komisija odlo�i o za�etku zagovora oziroma njegovi morebitni odložitvi. 
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21. �len 

Javni zagovor poteka tako, da predsednik/ca komisije za zagovor za�ne javni zagovor 
in najprej poda kratek življenjepis kandidata/ke z ugotovitvijo, da je kandidat/ka 
opravil/a vse po programu dolo�ene študijske obveznosti. Kandidat/ka nato predstavi 
svoje magistrsko delo (za to ima na voljo do 20 minut). Za u�inkovito predstavitev 
lahko kandidat/ka uporablja avdiovizuelne in druge tehni�ne pripomo�ke. Od 
�lanov/ic komisije za zagovor prvi poda mnenje o magistrskem delu mentor/ica. 
Kandidat/ka pa nato odgovarja na zastavljena vprašanja �lanov/ic komisije. Zagovor 
traja praviloma 60 minut. 

22. �len 

Po javnem zagovoru se lo�eno sestane komisija za zagovor in sprejme oceno 
zagovora magistrskega dela. �e o oceni ni soglasja, se sestavi poseben zapisnik, kjer 
je potrebno razložiti vzroke za neskladje pri oceni. Dekan/ja v takem primeru skupaj s 
predsednikom/co komisije odlo�a o nadaljnjem poteku zagovora magistrskega  dela. 

Pri kon�ni oceni magistrskega dela in zagovora komisija upošteva: 
− težavnost obravnavane teme, 
− ustvarjalni prispevek kandidata/ke, 
− uspešnost pri uporabi pridobljenega znanja v okviru magistrskega študija 

kandidata/ke v magistrskem delu. 

�e komisija pozitivno oceni magistrsko delo, ga oceni z eno izmed ocen, tj. zadostno 
(6) , dobro (7), prav dobro (8), prav dobro (9) in odli�no (10). 

23. �len 

V primeru, da je bilo v delu med zagovorom ugotovljeno nekaj manjših napak, npr. 
glede tipkopisa, navajanja literature, idr. je možno delo oceniti vsebinsko pozitivno in 
zagovor pogojno sprejeti kot zadovoljiv. Vendar lahko predsednik/ca komisije v 
takem primeru zahteva, da kandidat/ka v svojem magistrskem delu odpravi 
ugotovljene napake in ga znova odda v 30 dneh enoti za podiplomski in doktorski 
študij. Mentor/ica (ali po dogovoru komisije za obrambo drugi �lan/ica komisije za 
zagovor) preveri ali je kandidat/ka napake odpravil/a in šele nato se mu vpiše ocena v 
indeks in izda potrdilo o uspešno kon�anem magistrskem študiju. 

V primeru, da komisija ugotovi, da je kandidat/ka kot svoje ponudil znatne dele 
besedila iz literature, ali že iz izdelanih ekspertiz, ne da bi navajal strani literature ali 
delo v spisku literature, komisija delo zavrne in ga oceni z negativno oceno. 

24. �len 

Oceno uspešnosti javnega zagovora magistrskega dela sporo�i kandidatu/ki 
predsednik/ica komisije za zagovor magistrskih del z obrazložitvijo v okviru zadnje 
faze javnega zagovora. 

Oceno vpiše predsednik/ca komisije za zagovor magistrskih del v indeks in diplomski 
list ter zapisnik. Zadnja dva navedena dokumenta podpišejo vsi trije �lani/ce komisije 
za zagovor. 
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Kandidat/ka ima pravico, da se ne strinja z oceno. V primeru nestrinjanja mora 
kandidat/ka oddati pisno pritožbo na oceno v tajništvu fakultete v roku 24 ur oziroma 
prvi naslednji delovni dan po koncu zagovora. Pritožbo obravnava dekan/ja v smislu 
dolo�il Statuta Univerze v Ljubljani in fakultetnega Pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja. 

25. �len 

Po uspešnem zagovoru magistrskega dela se kandidatu/ki izda za�asno potrdilo (do 
podelitve diplome) o uspešno kon�anem magistrskem študiju, ki ga podpiše dekan/ja. 

En izvod magistrskega dela zadrži mentor/ica oziroma somentor/ica, dva izvoda pa se 
vklju�ita kot redni knjižni deli v CEK. V CEK-u je delo dostopno tudi preko 
elektronskega medija. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani zadrži pravico 
uporabe magistrskega dela v izobraževalne in raziskovalne namene v okviru šole. 

V primeru, da magistrsko delo vsebuje pomembne zaupne podatke, lahko kandidat/ka 
pisno zaprosi fakulteto, da dela ne da na vpogled javnosti v roku do najve� dve leti od 
dneva predložitve magistrskega dela. 

 

V. Kon�ne dolo�be 

26. �len 

Ta pravila sprejme z ve�ino glasov na predlog Komisije za podiplomski in doktorski 
študij Senat fakultete in jih objavi na obi�ajen na�in. 

Dolo�be teh pravil tolma�i Senat fakultete. 

Ta pravila se lahko spreminjajo na enak na�in kot so bila sprejeta. 


