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Na osnovi določb 132., 133. in 134. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS št. 04/2017 in 

nadaljnji), 49. ter 90. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (sprejeta julija 2018 in 

nadaljnja) je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji dne 20. decembra 2010 sprejel, na sejah 27. 

marca 2017 in 25. novembra 2019 pa dopolnil naslednji 

 

 

PRAVILNIK O SKUPINSKEM MAGISTRSKEM DELU 

NA REDNIH IN IZREDNIH BOLONJSKIH MAGISTRSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 

ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NASLOVA MAGISTER EKONOMSKIH VED ALI 

MAGISTER POSLOVNIH VED 

 

 

1. člen 

 

Za izdelavo skupinskega magistrskega dela na rednih in izrednih bolonjskih magistrskih študijskih 

programih za pridobitev strokovnega naziva magister ekonomskih ved ali magister poslovnih ved 

smiselno (glede na to, ali so kandidati vpisani na redni ali izredni študijski program) veljajo določila 

 

Pravilnika o magistrskem delu na rednih in izrednih bolonjskih magistrskih študijskih programih za 

pridobitev strokovnega naziva magister ekonomskih ved ali magister poslovnih ved z izjemo navedb v 

nadaljevanju. 

 

2. člen 

 

Skupinsko magistrsko delo je rezultat skupinskega raziskovalnega dela dveh ali treh kandidatov, s 

katerim vsak kandidat dokaže, da obvlada tako raziskovalno področje kot tudi metode 

znanstvenoraziskovalnega dela. Zasnova dela mora omogočiti doseganje visoke ravni strokovno-

analitične obdelave izbranega strokovnega problema oziroma jasen razvoj izvirnega 

znanstvenoraziskovalnega prispevka vsakega kandidata ob uporabi metod teoretičnega, empiričnega 

ali kombiniranega teoretično-empiričnega raziskovanja. 

 

3. člen 

 

Magistrsko delo, ki ga pripravita dva kandidata, praviloma obsega od 90 do 110 strani. 

Magistrsko delo, ki ga pripravijo trije kandidati, praviloma obsega od 120 do 150 strani. 

 

4. člen 

 

Člani skupine imajo pravico do svetovalca in morebitnega sosvetovalca iz vrst habilitiranih 

visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev fakultete. Svetovalec in sosvetovalec sodelujeta pri 

pripravi dispozicije skupinskega magistrskega dela in sta člana Komisije za javni zagovor 

skupinskega magistrskega dela. 
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5. člen 

 

Temo magistrskega dela lahko kot skupina prijavijo študenti drugega letnika bolonjskega 

magistrskega študijskega programa, ki so vsak posebej opravili vse izpite iz predmetov tipa 9 in 

študijske obveznosti v obsegu najmanj 21 ECTS, v kolikor vodja programa ne določi drugače. 

 

6. člen 

 

Na zunanji naslovni strani (platnici) v platno vezanih izvodov magistrskega dela je z zlatimi črkami 

natisnjeno: 

 

(zgoraj v sredini) 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 

(v sredini) 

SKUPINSKO MAGISTRSKO DELO 

 

(v spodnjem desnem kotu po abecednem vrstnem redu) 

IME in PRIIMEK prvega kandidata 

IME in PRIIMEK drugega kandidata  

IME in PRIIMEK tretjega kandidata  

 

 

7. člen 

 

Javni zagovor skupinskega magistrskega dela poteka tako, da predsednik komisije najprej poda kratek 

življenjepis kandidatov z ugotovitvijo, da sta le-ta/so le-ti opravila/opravili vse s študijskim 

programom predvidene obveznosti. Kandidata/kandidati nato kratko in prosto vsak v največ 15 

minutah predstavita/predstavijo svoj prispevek v magistrskem delu kot celoti, pri čemer lahko (v 

razumnem obsegu in kadar to terjajo značilnosti obravnavane teme) uporabljata/uporabljajo 

avdiovizualne in druge tehnične pripomočke. 

 

Prvi ustno oceni magistrsko delo svetovalec, ki kandidatom ne zastavlja dodatnih vprašanj. Nato 

ocenita magistrsko delo še drugi član komisije ter predsednik komisije. Zadnji poleg vsebinske poda 

tudi podrobno oceno formalnih vidikov magistrskega dela. Tako drugi člani komisije kot predsednik 

komisije vsakemu od kandidatov zastavita vprašanja. 

 

Zagovor skupinskega magistrskega dela, ki sta ga pripravila dva kandidata, praviloma traja 70 minut. 

 

Zagovor skupinskega magistrskega dela, ki so ga pripravili trije kandidati, praviloma traja 90 minut. 

 

8. člen 

 

Po opravljenem zagovoru se člani komisije posvetujejo o oceni predloženega pisnega izdelka ter 

uspešnosti njegova predstavitve in zagovora. 
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Pri oceni pisnega izdelka ter uspešnosti predstavitve in zagovora so upoštevani naslednji kriteriji 

ocenjevanja:  

- težavnost obravnavane teme, 

- ustvarjalni prispevek kandidatov, 

- uspešnost praktične uporabe na fakulteti pridobljenega znanja pri reševanju zastavljenega 

raziskovalnega problema. 

 

Končna ocena skupinskega magistrskega dela je za vse člane skupine enotna. 

 

 

Prehodne in končne določbe 

 

9. člen 

 

Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na Senatu EF UL in se uporablja od dneva objave na 

spletnih straneh EF UL. 

 

Pravilnik se objavi na spletnih straneh fakultete tako, da je dostopen vsem ključnim deležnikom. 

 

Ta pravilnik se lahko spremeni na enak način kot je bil sprejet, pri čemer je za tolmačenje tega 

pravilnika pristojen Senat EF UL. 

 

 

 

 

 

 

 


