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Senat Ekonomske fakultete je na seji dne 24.5.2004 sprejel in na seji 28.2.2005 dopolnil naslednja pravila za 
priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti: 
 
1. Študentom dodiplomskega študija Ekonomske fakultete, ki so v okviru razli�nih oblik izmenjave 

študentov opravili del študija na tujih univerzah, se uspešno opravljene študijske obveznosti na tuji 
univerzi priznajo kot študijske obveznosti na dodiplomskem študijskem programu, na katerem je študent 
vpisan na Ekonomski fakulteti.  

 
2. Pri priznavanju opravljenih študijskih obveznosti se upošteva na tuji univerzi doseženo število kreditnih 

to�k po ECTS, razvidnih iz uradnega potrdila tuje univerze ter vrednosti ECTS kreditnih to�k 
predmetov, vpisanih na Ekonomski fakulteti. Skupno število ECTS kreditnih to�k priznanih predmetov 
na Ekonomski fakulteti ne sme presegati vsote ECTS kreditnih to�k, ki jih je študent dosegel pri študiju 
v tujini. 

 
3. V kolikor tuja univerza nima ovrednotenih predmetov v kreditnih to�kah po ECTS, se pri priznavanju 

izpitov upošteva obseg predmetov, izražen v urah predavanj, seminarjev ali vaj. Posamezni predmet se 
prizna, �e je njegov obseg najmanj 65% ur predmeta na naši fakulteti. 

 
4. Študentom dodiplomskih študijskih programov, ki bodo v študijskem letu 2005/06 del študija opravili na 

tujih šolah, se v tujini opravljene študijske obveznosti priznajo za predmete letnika, vpisanega na 
Ekonomski fakulteti v študijskem letu 2005/06, ki se bodo izvajali v semestru, ko bo študent na študiju v 
tujini.  

 
5. Študijske obveznosti, opravljene na poletnih šolah, ki jih organizirajo tuje šole ali Ekonomska fakulteta, 

se priznajo kot izbirni predmeti na vpisanem študijskem programu.  
 
6. Študent ne more uveljavljati priznanje izpita za predmet, pri katerem je izpit že opravljal na Ekonomski 

fakulteti in dosegel nezadostno oceno. 
  
7. Ocene, ki jih je študent dosegel pri posameznih predmetih, se praviloma prevedejo v veljavni sistem 

ocenjevanja na Univerzi v Ljubljani in sicer: 
 
Sistem ocenjevanja po ECTS Sistem ocenjevanja v ZDA 
A = 10 
B = 9 
C = 8 
D = 7 
E = 6 
F = 5 

A+,A, A- = 10 
B+,B = 9 
B- = 8 
C+, C, C- = 7 
D+, D = 6 
F = 5 

 
1. Pri dolo�anju najnižje pozitivne ocene se upošteva sistem ocenjevanja, dolo�en na tuji univerzi, kjer je 

študent študiral in temu se prilagodi prevajanje ocen v sistem ECTS oz. v sistem ocenjevanja na 
Univerzi v Ljubljani. 

 
 
Študent, ki želi uveljaviti priznanje v tujini opravljenih obveznosti, mora v enoti  za dodiplomski študij 
na Ekonomski fakulteti vložiti kopijo uradnega potrdila tuje univerze o opravljenih izpitih in indeks.  
Enota za dodiplomski študij opravi postopek priznavanja izpitov skladno z temi pravili ter zabeleži 
priznane študijske obveznosti v študijsko evidenco fakultete in v indeks študenta. 


