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Pridi  po prava znanja –  ustvar i  kar iero!“
“



Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru 
se je v 58-tih letih obstoja in tradicije razvila in 
postala moderna fakulteta, ki je uspešno prenovila 
vse svoje študijske programe v letih 2006-2008 ter 
jih prilagodila zahtevam Bolonjske deklaracije v 
smislu formule 3 + 2 + 3. V vseh teh letih je na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti diplomiralo več kot 
32.800 študentov, ki so pridobili različne strokovne 
in znanstvene nazive. 

Čeprav smo s prehojeno razvojno potjo zadovoljni in 
se lahko s ponosom ozremo nazaj, se zavedamo, da 
nas v evropskem univerzitetnem prostoru čaka še 
mnogo izzivov. Z zastavljeno vizijo, da bo EPF 
odlična, na nacionalni in širši evropski ravni 
priznana, v globalni svet vpeta, raziskovalno 
usmerjena ekonomsko-poslovna šola, na fakulteti 
sledimo poslanstvu, da bomo s povezovanjem 
raziskovanja in izobraževanja na področju 
ekonomskih in poslovnih ved prispevali k 
celostnemu razvoju posameznikov in se vključevali v 
razvoj gospodarstva in družbene skupnosti v 
nacionalnem in širšem evropskem okolju.

Ker menimo, da je odličnost izjemno pomembna v 
procesih globalizacije, ki so prisotni tudi v 
univerzitetnem prostoru, je Ekonomsko-poslovna 
fakulteta akreditirala svoje programe tudi v 
Association of Collegiate Business Schools and 
Programs (ACBSP) in European Council for Business 
Education (ECBE), tako so vsi študijski programi 
mednarodno primerljivi in sodobni. Trenutno pa 
poteka postopek za pridobitev mednarodne 
akreditacije The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business – AACSB. Svojo vpetost v 
evropski in globalni svet pa dokazujemo s številnimi 
sodelovanji v mednarodnih partnerstvih, v sklenjenih 
sporazumih in s številnimi študijskimi izmenjavami.

Ekonomsko -poslov-
na fakulteta je 
vključena v različne 
programe medn-
arodne izmenjave. V 
okviru programa 
ERASMUS+ in 
CEEPUS-a je v 
obdobju zgolj od 
leta 2009 fakulteto 
obiskalo 1.600 tujih študentov, kar nas uvršča na prvo 
mesto po številu tujih študentov znotraj Univerze v 
Mariboru. Za študij na EPF se vsak semester odloči 
približno 130 tujih študentov, v povprečju pa se 80 
študentov EPF odloči za študij oziroma izmenjavo v 
tujino. Poleg visoke kakovosti in dobre zaposljivosti 
naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega 
diplomanta, lahko del študentskega časa na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti študenti izkoristijo za 
mednarodno izmenjavo, za strokovna in športna 
srečanja z drugimi študenti, za učenje tujih jezikov in 
za vrsto drugih  dobro organiziranih ob študijskih 
dejavnosti. 

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti dajemo velik 
pomen raziskovalni odličnosti ter povezanosti 
znanstvenega in pedagoškega delovanja sodelavcev s 
prenosom znanja v študijski proces. Motiviran 
kolektiv dosega mednarodno primerljivo kakovost. 
Zavedamo pa se tudi družbene odgovornosti in 
podpiramo težnje trajnostnega razvoja.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti se na vseh 
področjih veselimo sodelovanja z vsemi, s katerimi 
najdemo skupne razvojne usmeritve in skupne cilje.

Prof. dr. Lidija Hauptman,
dekanica Ekonomsko-poslovne fakultete

NAGOVOR DEKANICE



2. julija 1959 je bila ustanovljena Višja komercialna šola v 
Mariboru. S tem je bil položen temeljni kamen današnje 
Ekonomsko-poslovne fakultete in tudi same Univerze v 
Mariboru. Leta 1963 se je Višja komercialna šola 
preimenovala v Višjo ekonomsko-komercialno šolo ter se 
v slovenskem okolju na področju poslovnega 
izobraževanja pričela uveljavljati z imenom VEKŠ.

Leta 1969 je postala VEKŠ prva in je bila nekaj let tudi 
edina visoka šola v Mariboru. Dve leti pozneje smo pričeli 
izvajati podiplomski študij in že leta 1976 je VEKŠ 
promovirala prvega doktorja znanosti, ki je bil hkrati prvi 
doktor mariborske univerze. 

MEJNIKI DELOVANJA 
EPF

POSLANSTVO EPF

EPF s povezovanjem raziskovanja in 
izobraževanja na področju ekonomskih in 
poslovnih ved prispeva k celostnemu 
razvoju posameznikov in se vključuje v 
razvoj gospodarstva in družbene skupnosti 
v nacionalnem in širšem evropskem okolju.

VIZIJA EPF

EPF bo odlična, na nacionalni in širši 
evropski ravni priznana, v globalni svet 
vpeta, raziskovalno usmerjena ekonomsko- 
poslovna šola.



Razvojno preobrazbo je VEKŠ dosegla leta 1989, ko je 
bila razglašena za Ekonomsko-poslovno fakulteto 
(EPF). S tem je vstopila v novo in dinamično obdobje 
na področju znanstveno raziskovalne in izobraževalne 
dejavnosti, v katerem ves čas razvijamo naše 
dodiplomske in podiplomske študijske programe  
ekonomskih in poslovnih ved. Uvajamo nove storitve, 
ki našim študentom zagotavljajo boljšo študijsko 
podporo in dvigajo kakovostno raven samega študija, 
hkrati pa diplomantom širimo obzorja tudi z vse večjo 
odprtostjo v svet, saj jim omogočamo, da študijske 
izkušnje nabirajo tudi izven Slovenije.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti že skoraj 60 let 
razvijamo uspešne oblike mednarodnega sodelovanja. 
Izkušnje smo si nekoč zbirali na območju JZ Balkana in 
srednje Evrope, danes pa je naša fakulteta prisotna na 
trgih globalnih gospodarskih igralcev. Naši študenti in 
sodelavci imajo zagotovljene možnosti izmenjave z 
naraščajočim številom uglednih znanstveno-
raziskovalnih institucij v EU in izven. Vpetost v 
mednarodno okolje omogoča dvostranski prenos 
najboljše izobraževalne in raziskovalne prakse.

EPF je vključena v evropski program izobraževanja 
Socrates Erasmus, medtem ko z uglednimi 
institucijami na Kitajskem, v Indiji in drugod po svetu 
sodelujemo na bilateralni ravni. Sklenjenih imamo 
preko 200 sporazumov z evropskimi univerzami v 
okviru programa Erasmus ter dvostranskih pogodb v 
okviru EU in izven. Našim študentom pa zagotavljamo 
tudi izvajanje prakse v tujih podjetjih. Uspešnost 
mednarodne dejavnosti EPF najbolje predstavi skoraj 
100 študentov, ki jih letno napotimo v tujino in celo 
okoli 200 tistih, ki letno prihajajo k nam na izmenjavo 
s tujih univerz. Tu je naša fakulteta že dolga leta daleč 
na prvem mestu med 17 članicami UM.

Zavedamo se namreč, da je mednarodna mobilnost 
ključen dejavnik uspešnosti naših študentov, saj 
poveča njihovo zaposljivost za 70%, omogoča 
izpolnitev kriterija za zaposlovanje, ki ga uporablja 
že 2/3 delodajalcev, in da 1/3 študentov dobi 
zaposlitev v tujini, kjer so opravljali Erasmus prakso 
(esn.org). 

Na EPF gradimo svojo mednarodno vpetost tudi s 
pomočjo internacionalizacije doma. Naši študijskih 
programi in pridobljene kompetence študentov so 
usklajene z mednarodnimi standardi kakovosti. Pri 
tem nam pomagajo tudi številni gostujoči 
predavatelji in strokovnjaki iz tujine. Na ta način 
skrbimo za vnos multikulturnosti v izobraževanje ter 
omogočamo mednarodne izkušnje tudi tistim 
študentom, ki se ne odločijo za izmenjavo. 

Kakovost izobraževalnega in raziskovalnega 
procesa na EPF je že nekaj let certificirana z 
evropskim (ECBE) in ameriškim (ACBSP) znakom 
kakovosti. S pridobivanjem zahtevnih mednarodnih 
akreditacij potrjujemo zagotavljanje stabilne 
kakovosti dela vsem našim partnerjem in odpiramo 
vrata za sodelovanje z najbolj prestižnimi 
institucijami. Najboljši dokaz naših dosežkov pa 
predstavljajo študentke in študenti EPF, ki svojo 
kariero uspešno razvijajo doma in v tujini.



Za kakovostno izobraževanje skrbi 69 visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 19 rednih profesorjev, 19 izrednih 
profesorjev, 13 docentov, 5 višjih predavateljev, 4 predavateljev, 5 asistentov, 4 lektorji, 1 raziskovalka in 2 mlada 
raziskovalca. Pri delu visokošolskim učiteljem in sodelavcem pomaga 34 strokovno usposobljenih delavcev.

Skupaj si prizadevamo, da študenti s študijem na naši fakulteti pridobivajo, širijo in poglabljajo strokovna znanja in 
izkušnje, ki jih potrebujejo v današnjem hitro se spreminjajočem ekonomskem in poslovnem okolju. V 
predavalnicah se srečujejo z vodilnimi in inovativnimi teorijami s področja ekonomije in poslovnih ved. V okviru 
praktičnega usposabljanja in mednarodne izmenjave pa imajo priložnost, da si pridobijo še dodatne izkušnje v 
delovnem okolju in tujini.

Ekonomsko-poslovna fakulteta ponuja zanimivo dinamično študijsko okolje, polno izzivov, ki omogoča takojšnjo 
uporabo naučenega v praksi. Uspešno poslovno kariero je z diplomo Ekonomsko-poslovne fakultete do danes 
pričelo 14.545 študentov na višješolskem programu, 5.200 študentov na visokošolskem strokovnem programu, 
8.700 študentov univerzitetnega študija in skupaj 2.770 študentov podiplomskega študija (magistrov, magistrov 
MBA, specialistov in doktorjev znanosti). Pridružite se jim tudi vi!

SODELAVCI IN DIPLOMANTI



ZAKAJ ŠTUDIRATI NA EPF?

Vse prednosti mednarodno akreditiranega 
študijskega programa.

Možnosti za opravljanje študijske 
prakse v tujini.

Fakulteta nudi možnost opravljanja 
semestra ali letnika v tujini, na fakultetah 
in šolah v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Španiji, 

Franciji, Grčiji ...

Sodobno študijsko okolje in moderno 
opremljene predavalnice.

Digitalna podpora študiju (e-učno okolje 
Moodle in e-gradiva).

Najsodobnejše informacijske tehnologije, 
računalniške učilnice, brezžični internet.

Do študentov prijazna fakulteta.

Široke možnosti zaposlitve.

Informacijska podpora knjižnice EPF.



ŠTUDENTI ŠPORTNIKI 
NA EPF

Na EPF je študiralo in še študira kar nekaj 
znanih športnikov. To so:

        Ilka Štuhec, alpsko smučanje
        Klemen Kosi, alpsko smučanje
        Andraž Velkavrh, rokomet
        Darja Eržen, odbojka
        Nejc Arbeiter, judo
        Aleksandra Karachun, alpsko smučanje
        Ana Štern, odbojka
        Laura Horvat, dodgeball
        Tilen Ahec, nogomet
        Tilen Aleksandrov, nogomet
        Maša Simonič, karate
        Anita Sobočan, odbojka
        Ekaterina Tkachenko, alpsko smučanje
        Katja Koren, alpsko smučanje

UVRSTITEV MED NAJBOLJŠE ŠTUDIJSKE 
PROGRAME

Magistrski študijski program Management 
informatike in elektronskega poslovanja pa 
se je uvrstil na 75. mesto med študijskimi 
programi Elektronskega poslovanja in 
digitalnega marketinga Vzhodne Evrope na 
lestvici Top 100, ki regionalno rangira 
študijske programe iz devetih geografskih 
območij.

V letu 2017 se ponašamo z uvrstitvijo dveh študijskih programov magistrstega študija EPF na lestvico 
EdUniversal Best Masters ranking 2017, in sicer:

Magistrski študijski program Računovodstvo, 
revizija in davščine se je uvrstil na 9. mesto 
med študijskimi programi Računovodstva in 
revizije Vzhodne Evrope na lestvici Top 200, ki 
regionalno rangira študijske programe iz 
devetih geografskih območij.



Ko sem se vpisala na Ekonomsko-poslovno 
fakulteto, sem imela zelo visoka pričakovanja, 
glede profesorjev, predavanj, obštudijskih 
dejavnosti. Ugotovila sem, da če želiš biti opazen 
in biti boljši od povprečja, moraš biti samoinicia-
tiven. EPF omogoča veliko stvari, bistvena razlika 
med študenti pa je, ali te možnosti izkoristijo ali 
ne. Sama sem izredno zadovoljna z izbiro študija 
in če bi se morala odločiti danes še 
enkrat, bi ponovno izbrala isto. 

-  Nina Krel

Ekonomsko-poslovna fakulteta mi omogoča 
osebnostno rast in pridobivanje znanj ne le na 
ekonomskem, temveč tudi na drugih področjih. 
Obštudijske dejavnosti, ki jih je na fakulteti 
veliko, mi omogočajo pridobivanje praktičnih 
izkušenj ter sklepanje novih poznanstev, ki mi 
bodo na karierni poti zagotovo pomagala. Če na 
kratko povzamem – izbira študija na Ekonoms-
ko-poslovni fakulteti je bila zagotovo ena izmed 
mojih najboljših odločitev.

-  Ajda Habjanič 

Po dobrem letu študija na EPF sem zelo zadovol-
jen, fakulteta mi omogoča osebnostni razvoj in 
pridobivanje znanja, tako na ekonomskem kot na 
drugih področji, saj je poskrbljeno, da redno 
prihajajo gostujoči predavatelji iz različnih strok. 
Odlično je tudi poskrbljeno za obštudijske 
dejavnosti, kjer se študenti povezujemo, 
sklepamo nova poznanstva, pridobivamo nove 
izkušnje.

-  Sebastijan Farkaš 

Vpis in študij na EPF je zgodba, za katere vemo, 
da jo lahko avtor zapiše, kot si želi sam. 
Nekaterim uspe iz nje narediti grozljivko, večina 
pa na koncu vseeno spiše nekaj pravljici 
podobnega. Vendar se lahko na naši fakulteti 
zanašamo na pomoč strokovnih in predanih 
profesorjev ter zanimivih sošolcev iz vseh vetrov. 
Napišite pravljico in s končanim študijem na EPF 
stopite iz povprečja! 

-  Urban Bratina

EPF – Ekonomsko poslovna fakulteta v 
Mariboru. To kratico si bom za vedno zapomnil. To 
je kraj, kjer sem spoznal veliko novih ljudi ter se 
izoblikoval v osebo, kot sem danes. Na EPFu te 
dodobra pripravijo na nadaljnjo profesionalno 
kariero. Prav tako imaš veliko možnosti 
obštudijskih dejavnosti, tako da ti dolgčas 
definitivno ne bo!

- Tomaž Konajzler

Študij na EPF izstopa po povezanosti študentov 
in raznolikosti aktivnosti, ki jih pripravljajo 
študentski svet in druge organizacije, ki delujejo 
v okviru fakultete. Všeč mi je strokovnost in 
dostopnost profesorjev ter ostalih strokovnih 
delavcev. EPF ponuja veliko možnosti za 
pridobivanje dodatnega znanja in izkušenj izven 
rednega pedagoškega procesa.

-  Špela Mlakar

ZAKAJ JE EPF PRVA IZBIRA?



KREDITNI ŠTUDIJ  NA EPF
3 + 2 + 3 

1.  stopnja: 3 leta
180 ECTS

Univerzitetni študij 3+
“Ekonomske in 
poslovne vede”

Visokošolski
strokovni študij 3+

“Poslovna ekonomija”

Študijske usmeritve
    Ekonomija
    Elektronsko poslovanje
    Finance in bančništvo
    Management in organizacija poslovanja
    Marketing
    Podjetništvo
    Računovodstvo, revizija in davščine

Študijske usmeritve
    Ekonomika in upravljanje javnega sektorja
    Management
    Marketing
    Mednarodno poslovanje
    Podjetništvo
    Poslovne finance in bančništvo
    Računovodstvo in davščine
    Turizem

Magistrski študij +2
“Ekonomske in
poslovne vede”

Študijske usmeritve
    Ekonomija
    Management informatike in elektronsko
    poslovanje
    Finance in bančništvo
    Management organizacija in človeški viri

Management marketinga
Mednarodna poslovna ekonomija
Podjetništvo in inoviranje
Računovodstvo, revizija in davščine
Strateški in projektni management

Študijske usmeritve v slovenščini in angeščini
    Management podjetij v javni lasti  Management of Public enterprises - MBA
    Upravljanje in vodenje podjetij   Corporate Governance and Management - MBA

2.  stopnja: 2 leti
120 ECTS

Doktorski študij +3
“Ekonomske in
poslovne vede”

3.  stopnja: 3 leta
120 ECTS

1. stopnja: 3 leta
180 ECTS

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ 3+
“Ekonomske in poslovne vede”

Študijske usmeritve
Ekonomija

Elektronsko poslovanje
Finance in bančništvo

Management in organizacija poslovanja
Marketing

Podjetništvo
Računovodstvo, revizija in davščine

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ 3+
“Poslovna ekonomija”

Študijske usmeritve
Ekonomika in upravljanje javnega sektorja

Management
Marketing

Mednarodno poslovanje
Podjetništvo

Poslovne finance in bančništvo
Računovodstvo in davščine

Turizem

2. stopnja: 2 leti
120 ECTS

Študijske usmeritve

MAGISTRSKI ŠTUDIJ +2
“Ekonomske in poslovne vede”

Management marketinga
Mednarodna poslovna ekonomija

Podjetništvo in inoviranje
Računovodstvo, revizija in davščine
Strateški in projektni management

Ekonomija
Management informatike in 

elektronsko poslovanje
Finance in bančništvo

Management organizacija in 
človeški viri

Študijske usmeritve v slovenščini in angeščini
Management podjetij v javni lasti

Management of Public enterprises - MBA

Upravljanje in vodenje podjetij
Corporate Governance and Management - MBA

3.  stopnja: 3 leta
120 ECTS

Doktorski študij +3
“Ekonomske in poslovne vede”



URESNIČUJEMO VAŠE POKLICNE
SANJE (ŽELJE)

Davčni 
revizor

Davčni 
svetovalec

Strokovnjak 
za finance

Strokovnjak 
sektorja za 
upravljanje 

s tveganji

Strokovnjak 
za 

mednarodno 
menjavo

Vodja 
analitsko 

raziskovalenga 
področja

Krizni
manager

Vodja 
analitsko 

raziskovalenga 
področja

Vodja 
Wellness 

programov

Vodja 
nabave

Revizorka
Strokovnjak 

za 
turizem

Borzna 
posrednica

Manager 
za vodenje 
projektov

Računovodja

Poslovni 
informatik

Načrtovalec 
kariere

Manager 
logistike

Strokovnjak 
za 

marketing

Vodja 
odnosov 

z javnostmi

Vodja 
odnosov 

s ključnimi 
kupci

Finančna 
računovodkinja

Vodja 
direktnega 
marketinga

Strokovnjak
sektorja 
zunanje 
trgovine

Manager 
v malem 
podjetju

Zastopnik 
podjetja

Področna 
direktorica 

trženja

Podjetnica

Strokovnjak 
za nabavo 
in prodajo

Direktorica 
hotela

Strokovnjak za 
marketinško 
komunikacijo

Manager 
logistične 
funkcije 
podjetja

Manager v 
javni upravi

Bančni 
strokovnjak



EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 1. STOPNJE

S študijskim programom 'Ekonomske in 
poslovne vede' smo vas kot študente 
postavili v položaj odgovornega in 
aktivnega partnerja v izobraževalnem 
procesu. 

Pričakujemo, da ne boste zgolj sedeli v 
predavalnici, poslušali predavatelje in si 
urejali zapiske. Želimo, da ste aktivni in 
ustvarjalno radovedni. Zato vam ponujamo 
možnost, da si po lastnih poklicnih ambicijah 
prilagodite velik del študijskega programa in 
izberete tiste predmete, s katerimi boste 
pridobili taka strokovna znanja, za katera 
boste sami ocenili, da so za vas osebno 
pomembna. S tem seveda prevzemate velik 
del odgovornosti za to, da med študijem 
razvijate potrebne strokovne in osebne
kompetence za poslovno kariero.

Če se bojite, da bodo te odločitve za vas pretežke, 
ste lahko brez skrbi. Pri izbiri usmeritve vam bomo 
z veseljem pomagali in svetovali, da najdete pravo. 
Ob izbiri predmetov pa vas vodimo in usmerjamo s 
pripravljenim naborom izbirnih predmetov, s 
katerim vam omogočamo razvijanje tistih 
sposobnosti, ki jih gospodarstveniki od vas 
pričakujejo: da ste samoiniciativni, podjetni in 
ciljno usmerjeni, da ste sposobni sprejemati lastne 
odločitve in uporabljati znanje v konkretnih, 
pogosto tudi zapletenih situacijah. Hkrati pa bomo 
cenili vašo pripravljenost za timsko delo in uspešno 
komunikacijo ter vaš samozavesten in prepričljiv 
poslovni nastop.



POGOJI  ZA VPIS
V univerzitetni študijski program 1. 
stopnje Ekonomske in poslovne vede se 
lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v   
katerem koli srednješolskem programu in 
izpit iz enega od maturitetnih predmetov: 
matematika, tuji jezik, geografija, 
sociologija, zgodovina, psihologija, 
ekonomija; izbrani predmet ne sme biti 
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri 
poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri 
koli štiriletni srednješolski program.

OMEJITEV VPISA
a) Če je vpis omejen, so kandidati z 
opravljeno maturo izbrani glede na 
splošni uspeh pri maturi (60% točk) ter 
splošni uspeh ter splošni uspeh v 3. in 
4. letniku(40%točk).

b) Pri kandidatih, ki so opravili poklicno 
maturo, se upošteva splošni uspeh pri 
poklicni maturi (20% točk), splošni uspeh 
v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri 
maturitetnem predmetu (40% 
točk).

POGOJI  
NAPREDOVANJA
Študent mora za napredovanje v 2. letnik 
opraviti študijske obveznosti v obsegu 
vsaj 45 ECTS. Za napredovanje iz 2. v 3. 
letnik pa mora opraviti vse obveznosti 
1. letnika in obveznosti 2. letnika v 
obsegu vsaj 45 ECTS.

Na univerzitetnem študiju vas čaka 31 predmetov. Od 
tega jih je 16 skupnih, ne glede na izbrano usmeritev. 
Preostalih 15 predmetov pa je odvisnih od vaše 
odločitve:

 z izbiro usmeritve boste prejeli nabor 9  
 usmeritvenih predmetov,

 6 predmetov pa boste lahko izbrali   
 samostojno (med pripravljenimi nabori).

V predmetniku boste našli več predmetov z 
evropskimi vsebinami, ki so namenjene spoznavanju 
načel in idej, na katerih temelji EU. Na tak način boste 
spoznali osnovne ekonomske vzvode za vaše 
strokovno delo v času oblikovanja poklicne kariere. 
Med študijskimi vsebinami, s katerimi boste lahko 
izpopolnili svoje zmožnosti za učinkovito strokovno 
delovanje, boste našli tudi naslednje predmete: 
Metode ustvarjalnega razmišljanja in odločanja, 
Organizacija osebnega dela in upravljanja s časom, 
Poslovna etika, Veščine komuniciranja.

Univerzitetni študijski program je oblikovan tako, da 
uspešnim študentom po zaključku študija v treh letih 
omogoča neposreden prehod v drugo študijsko 
stopnjo v podiplomski magistrski študijski program 
'Ekonomske in poslovne vede'.

Z uspešnim zaključkom študija, ko opravite vse s 
študijskim programom predpisane študijske 
obveznosti in pridobite vseh 180 kreditnih točk, 
pridobite strokovni naslov diplomirani ekonomist 
(UN) oziroma diplomirana ekonomistka (UN).

Več o programu: 
http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/-
studijski-programi/univerzitetni/



Z visokošolskim strokovnim študijskim 
programom smo razvili konkurenčen 
koncept poslovnega izobraževanja, ki je 
zanimivo za gospodarstvo. 

S tem vam odpiramo zaposlitvene možnosti 
na različnih področjih poslovnega življenja v 
gospodarstvu in drugih organizacijah, ki 
morajo svoje poslovanje opirati na 
ekonomske zakonitosti ter načela in koncepte 
sodobnega managementa.

POSLOVNA EKONOMIJA
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 1. STOPNJE

Študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti je 
poln novih izzivov, izkušenj in znanj. Študentje 
imamo možnost, da sodelujemo na dodatnih 
izobraževanjih in aktivnostih kjer lahko 
pridobimo znanja tudi z drugih področij, prav 
tako pa lahko sodelujemo na raznih 
tekmovanjih ali simulacijah, kjer lahko svoje 
teoretično znanje preizkusimo na praktičnih 
primerih. Predvsem mi je všeč, da se na 
fakulteti nikoli nisem počutila osamljeno 
oziroma izgubljeno, saj nam tako profesorji 
kot tudi tutorji in študentski svet nudijo veliko 
podporo in nam vlivajo motivacijo, ko nam 
le-te primanjkuje.

-  Alja Polner



Ob zaključku študija vam želimo omogočiti 
učinkovit prehod v poslovno prakso in lažjo zaposlitev 
v delovnem okolju. Zato se v izvajanje strokovnih 
predmetov na posameznih študijskih usmeritvah 
vključujejo ugledni strokovnjaki iz gospodarstva in 
družbenih organizacij. Tako boste že med študijem 
spoznali zahtevnost in in raznolikost dela v 
gospodarstvu. Osnovna odlika visokošolskega 
strokovnega študijskega programa je predvsem 
usmerjenost v pridobivanje uporabnih strokovnih 
znanj ter praktičnih izkušenj študenta že med 
študijem.

Z vidika študijskih vsebin pa je visokošolski strokovni 
študijski program oblikovan tako, da uspešnim 
študentom po zaključku študija v treh letih omogoča 
neposreden prehod v drugo študijsko stopnjo v 
podiplomski magistrski študijski program 
'Ekonomske in poslovne vede'.

Z uspešnim zaključkom študija, ko opravite vse s 
študijskim programom predpisane študijske 
obveznosti in pridobite vseh 180 kreditnih točk, 
pridobite strokovni naslov diplomirani ekonomist (VS) 
oziroma diplomirana ekonomistka (VS).

POGOJI  ZA VPIS
V visokošolski strokovni študijski 
program 1. stopnje Poslovna ekonomija 
se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni 
izpit v katerem koli štiriletnem 
srednješolskem programu, poklicno 
maturo ali splošno maturo.
 

OMEJITEV VPISA
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na:

a) splošni uspeh pri zaključnem izpitu, 
poklicni maturi oziroma splošni maturi 
60% točk

b) splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% 
točk

POGOJI  
NAPREDOVANJA
Študent mora za napredovanje v 2. letnik 
opraviti študijske obveznosti v obsegu 
vsaj 45 ECTS. Za napredovanje iz 2. v 3. 
letnik pa mora opraviti vse obveznosti 1. 
letnika in obveznosti 2. letnika v obsegu 
vsaj 45 ECTS.

Več o programu: 
http://www.epf.um.si/
izobrazevalna-
dejavnost/studijski-
programi/visokosolski/ 

Evropska kakovost 
vseh naših študijskih 
programov potrjena 
pri European Council 
for Business Education



Druga stopnja študija je magistrski program 
'Ekonomske in poslovne vede', ki je vsebinsko 
zasnovan tako, da vsebuje 10 predmetov. 

Že na začetku študija pridobite temeljna 
metodološka znanja, ki jih boste potrebovali 
za znanstveno preučevanje in reševanje 
ekonomskih in poslovnih problemov.

Podiplomski študijski program je naravnan 
raziskovalno. Usmerja vas k poglobljenemu in 
raziskovalno podprtemu reševanju 
ekonomskih in poslovnih problemov na 
področju strokovne specializacije izbrane 
študijske usmeritve. 

EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
2. STOPNJE

Ekonomsko – poslovna fakulteta je 
super izbira za aktivne. Priložnosti za 
osebno in profesionalno rast je 
preveč. Mi že kar časa zmanjkuje, ko 
si želim početi vse, kar se nam, 
študentom, ponuja.

- Klemen Zapečnik

Študij vam zagotavlja potrebno strokovno 
usposobljenost za delo v gospodarski praksi, 
praviloma na najzahtevnejših strokovnih, 
analitskih, raziskovalnih in tudi menedžerskih 
položajih.



POGOJI  ZA VPIS

študijski program prve stopnje z ustreznih 
strokovnih področij: družbene, poslovne, 
upravne in pravne vede (3);

študijski program prve stopnje z drugih 
strokovnih področij, ki niso zajeta v 
zgornji točki, in sicer:

se kandidat lahko vpiše,  če je pred vpisom v 
študijski program opravil študijske 
obveznosti, bistvene za nadaljevanje 
študija, v obsegu 10 kreditnih točk, ki jih 
kandidat lahko opravi med študijem na prvi 
stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. 
z opravljanjem diferencialnih izpitov pred 
vpisom v študijski program. Opraviti mora 
naslednje obveznosti: Osnove poslovnega 
komuniciranja, odločanja in informacijskih 
rešitev (10 ECTS). 

na usmeritvi Management podjetij v 
javni lasti in Upravljanje in vodenje 
podjetij s katerega koli področja, 

na usmeritev Management inform- 
atike in elektronskega poslovanja s 
področja računalništvo (48) ali 
tehnika (52),

na usmeritev Mednarodna poslovna 
ekonomija in Management market-
inga s področja hotelirstva in 
storitev (811) in področja potovanja, 
turizem, prosti čas (812)

1.

2.

visokošolski strokovni študijski program, 
sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih 
področij: družbene, poslovne, upravne in 
pravne vede (3);

visokošolski strokovni študijski program, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih 
strokovnih področij, ki niso zajeta v 
zgornji točki, in sicer:

če je pred vpisom v študijski program 
opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija, v obsegu 10 
kreditnih točk, ki jih kandidat lahko opravi 
med študijem na prvi stopnji, v programih 
za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: 
Osnove poslovnega komuniciranja, 
odločanja in informacijskih rešitev (10 
ECTS).

na usmeritvi Management podjetij v 
javni lasti in Upravljanje in vodenje 
podjetij s katerega koli področja,

na usmeritev Management informa-
tike in elektronskega poslovanja s 
področja računalništvo (48) ali 
tehnika (52),

na usmeritev Mednarodna poslovna 
ekonomija in Management market-
inga s področja hotelirstva in 
storitev (811) in področja potovanja,
turizem, prosti čas (812),

3.

4.



POGOJI  ZA VPIS

če je pred vpisom v študijski program 
opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija, v obsegu 39 
kreditnih točk, ki jih kandidat lahko opravi 
med študijem na prvi stopnji, v programih 
za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: 
Osnove ekonomije (6 ECTS) in Osnove 
organizacije in managementa (6 ECTS), 
Osnove poslovne informatike (5 ECTS), 
Osnove marketinga (5 ECTS), Osnove 
računovodstva (5 ECTS) ,Osnove 
finančnega poslovanja (6 ECTS), Ekono-
mika podjetja (6 ECTS).

na usmeritve Ekonomija, Finance in 
bančništvo, Management informa-
tike in elektronskega poslovanja, 
Management, organizacija in 
človeški viri, Management 
marketinga, Mednarodna poslovna 
ekonomija, Podjetništvo in 
inoviranje, Računovodstvo, revizija 
in davščine, Strateški in projektni 
management s katerega koli 
področja, 

K vpisni dokumentaciji mora kandidat 
priložiti pisno potrdilo o opravljenih 
preizkusih znanja. Fakulteta bo 
organizirala seminar za pripravo izpita iz 
Osnove poslovnega komuniciranja, 
odločanja in informacijskih rešitev (10 
ECTS) v mesecu septembru, preizkusi 
znanja bodo izvedeni po predavanjih. 

Podrobni termini bodo objavljeni na 
spletni strani fakultete 
(http://www.epf.uni-mb.si). 

Univerzitetni študijski program ali 
specialistični študijski program po 
zaključeni visokošolski strokovni 
izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004, s 
strokovnih področij: družbene, poslovne, 
upravne in pravne vede (3). 

Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna praviloma do 60 ECTS, 
le-ta pa se vpiše v 2. letnik, če s 
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje 
za prehod, določene z akreditiranim 
študijskim programom. O obveznostih, ki 
se kandidatu priznajo, odloča Komisija za 
študijske zadeve EPF.

Univerzitetni študijski program ali 
specialistični študijski program po 
zaključeni visokošolski strokovni 
izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004, z 
drugih strokovnih področij, ki niso zajeta 
v zgornji točki, in sicer:

na usmeritvi Management podjetij v 
javni lasti in Upravljanje in vodenje 
podjetij s katerega koli področja,

na usmeritev Management informa-
tike in elektronskega poslovanja 
kandidat s področja računalništva 
(48) ali tehnike (52).

5.

6.

Ameriška kakovost vseh 
naših študijskih 
programov potrjena pri 
Association of Collegiate 
Business Schools and 
Programms



Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali 
tujini, se lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. 
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno 
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po študijskem programu 
2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. O obveznostih, ki se kandidatu priznajo, odloča Komisija za študijske 
zadeve EPF.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno 
priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem 
programu.

Z uspešnim zaključkom študija, ko opravite vse s študijskim programom predpisane študijske 
obveznosti in pridobite vseh 120 kreditnih točk, pridobite strokovni naslov magister oziroma 
magistrica z izbranega strokovnega študijskega področja.

Več o programu: 
http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/magistrski/



EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
3. STOPNJE

Doktorski študijski program je naravnan izrazito 
raziskovalno. Študenti pridobijo poglobljeno 
znanje in razumevanje najkompleksnejših 
ekonomskih in poslovnih pojavov na nacionalni 
in globalni ravni in ustrezne metodologije, ki jim 
omogočajo odkrivanje lastnih izvirnih, 
raziskovalnih potencialov.

Program zahteva od študentov individualno 
raziskovalno delo in rezultate, ki so 
izpostavljeni kritični presoji profesorjev, 
študentov in strokovne javnosti.

Več o programu: 
http://www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/-
studijski-programi/doktorski/

IZBIRNOST
Doktorski program 'Ekonomske in poslovne 
vede' vsebuje 10 predmetov in zagotavlja 
veliko izbirnost vsebin, saj ga sestavljajo 
trije obvezni metodološki predmeti, 
individualno raziskovalno delo in sedem 
izbirnih predmetov.

Po opravljenih predpisanih študijskih 
obveznostih si pridobijo diplomanti 
doktorskega študijskega programa 
»Ekonomske in poslovne vede« znanstveni 
naziv doktor znanosti.



Kakovostno izobrazbo vam na Ekonomsko-poslovni fakulteti zagotavljamo tudi z mednarodno izmenjavo 
študentov in profesorjev. Zavedamo se namreč, da boste svoja znanja in strokovne kompetence lahko 
ponujali tako na slovenskem kot svetovnem trgu dela. Zato študentom pomagamo utirati pot na študijsko 
izpopolnjevanje v tujini, kjer si pridobivajo mednarodne študijske izkušnje. Hkrati pa prihajajo k nam 
učitelji iz tujine, ki bogatijo znanja naših študentov in učiteljev s svojimi mednarodnimi izkušnjami.

Mednarodna izmenjava študentov in učiteljev ima na EPF večletno in uspešno tradicijo. Smo namreč ena 
izmed prvih slovenskih fakultet, ki svojim študentom omogoča in tudi prizna ves semester študija na eni 
izmed priznanih tujih univerz. Prav tako pa omogočamo študentom, da opravljajo študijsko prakso v 
podjetjih v tujini.

Naše najpomembnejše izmenjave potekajo preko programov: 
Erasmus+, mednarodne kreditne mobilnosti - KA107, Ceepus, bilateralnih sporazumov, Erasmus Mundus in 
konzorcijev.

V okviru programa Erasmus+ smo sklenili ustrezne 
sporazume z več kot 160 evropskimi univerzami v 
naslednjih državah, kamor lahko gredo študirat naši 
študenti: 
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, 
Španija, Estonija, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Litva, 
Makedonija, Finska, Švedska, Danska, Madžarska, 
Turčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška in 
Poljska.

V primerjavi z drugimi slovenskimi fakultetami je EPF v samem vrhu glede na razmerje med številom 
študentov, ki odhajajo na študij v tujino, in številom študentov, ki prihajajo študirat k nam.

Več o študiju v tujini: 
http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/exchange-your-life/

ŠTUDIJ  V TUJINI



Delodajalci so vedno bolj pozorni na znanja in sposobnosti iskalcev zaposlitve.  V vašem in našem 
interesu je, da ste iskalec zaposlitve čim krajši čas. Zato morate čim prej postati menedžer lastne poklicne 
kariere in se zavedati ter razvijati lastne prednosti, veščine in interese. 

To vam omogočamo v Kariernem centru EPF, kjer se boste naučili načrtovati začetek svoje poklicne   
kariere.   Pri   nas  imate  tudi   možnost,  da   se že   med  študijem   povežete  s potencialnimi delodajalci 
ter si pridobite delovne izkušnje in gradite mrežo poslovnih stikov. 

OBŠTUDIJSKE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA EPF:

Dogodki: 
Karierni center organizira raznovrstne 
dogodke, kot so predavanja, seminarji, 
delavnice, okrogle mize na temo 
kariernega in osebnostnega razvoja ter 
Karierni sejem, na katerem študenti in 
diplomanti navežejo stik z različnimi 
delodajalci in opravijo hitri zaposlitveni 
razgovor

Informiranje o prostih delovnih mestih in 
praktičnem usposabljanju ter splošnih 
možnostih zaposlitve;

Sodelovanje z delodajalci: 
Karierni center omogoča delodajal-
cem brezplačno objavo prostih 
delovnih mest in praktičnega 
usposabljanja, predstavitve podjetij 
na fakulteti ter razpise diplomskih 
in seminarskih nalog, za katere 
potrebujejo strokovne rešitve

Strokovne ekskurzije v potencialna 
delovna okolja delodajalcev po 
Sloveniji in EU

Individualno in skupinsko karierno svetovanje, s pomočjo katerih lahko študenti 
izboljšajo svoje zaposlitvene veščine in kompetence ter pridobijo znanja o kariernem 
načrtovanju.

VZPOSTAVLJAMO IN KREPIMO VEZI KARIERNI 
CENTER EPF



ALUMNI EPF

Naši diplomanti, ki z diplomo EPF že uspešno 
gradijo svojo strokovno kariero, se združujejo v 
Alumni EPF. Alumni EPF predstavlja strokovno, 
znanstveno in družabno stičišče diplomantov 
(vseh študijskih programov in generacij) EPF. Na 
ta način utrjujemo stike med diplomanti samimi 
in fakulteto ter tudi na ta način poglabljamo 
sodelovanje z gospodarstvom ali drugimi 
družbenimi ustanovami. Namen teh povezav je 
doseganje obojestranskih profesionalnih in 
osebnih koristi pri izmenjavi znanja in izkušenj. 
Fakulteta zato bolje razume stvarna vprašanja 
gospodarske in družbene prakse, kar nam je med 
drugim omogočilo tudi kakovostnejše 
oblikovanje novih študijskih programov za nove 
generacije študentov.

Naloga članov Alumnija EPF je prispevati k 
ugledu fakultete ter promovirati, utrjevati in po 
svojih močeh razvijati mrežo znanja in izkušenj. 
Mnogi člani Alumnija so zaposleni na 
pomembnih menedžerskih položajih v javnih in 
zasebnih organizacijah v Sloveniji in tujini. 

ŠTUDENTSKI 
KOTIČEK
Zraven knjižnice, čitalnice, predavalnic in 
računalniških učilnic pa imajo študenti še čisto 
svoj kotiček, ki so ga otvorili v študijskem letu 
2013. Od takrat naprej služi vsem študentom naše 
fakultete. Zgodi se, da imaš pavzo med predavanji 
in takrat se študenti zatečejo v ta kotiček. 
Študentski kotiček smo opremili z udobnimi kavči 
in sedeži, pa tudi mizami in tablami za skupno 
učenje.  Študentski kotiček je na voljo študentom 
od 7.00 do 21.00 ure, vsak dan v tednu.



PROFESIONALNA PODPORA

PROFESIONALNA PODPORA KAKOVOSTNEMU 
ŠTUDIJU

Zavedamo se, da še tako dober študijski program ne zadošča, da bi študenti lahko v celoti izrabili svoje 
študijske potenciale. Zato ob kakovostnih študijskih programih nenehno razvijamo in izboljšujemo podporo 
študiju, kakršno kot študenti pričakujete od sodobne poslovne šole. Zato vam pomagamo in vas podpiramo 
pri navezovanju stikov (mreženju) in vam zagotavljamo primerno študijsko okolje.

Študentom, profesorjem in drugim članom je na voljo 
študijska literatura: knjige, učbeniška in informacijska 
zbirka, serijske publikacije (revije, časniki, bilteni ...), 
diplomske, magistrske in doktorske naloge, neknjižno 
gradivo in elektronski viri, med katerimi so 
najpomembnejše specializirane podatkovne baze, do 
katerih je na fakulteti zagotovljen brezplačen dostop. 
Ker je čitalnica namenjena individualnemu delu, se v 
njej vsak dan začuti študijski utrip pri pripravah na 
izpite ali pri pisanju raznovrstnih nalog.

Dodatno podporo vašemu študiju omogočajo 
internetna orodja, ki so združena na portalu EPF. 
Poleg osnovnih in vsakodnevnih informacij boste na 
portalu našli tudi pomembna obvestila in sporočila 
referata, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
drugih študentov. Prav tako se lahko preko interneta 
prijavite na izpit ali ga odjavite, spremljate izpitne 
rezultate, določate svoje izbirne predmete ali 
rezervirate knjige v knjižnici. Berete lahko tudi 
diplomske naloge vaših predhodnikov v elektronski 
obliki. Del portala EPF pa je v celoti prilagojen 
vašemu študiju, kjer boste našli vsebine svojih 
študijskih predmetov ter e-gradiva, ki si jih lahko 
prenesete na svoj računalnik.

KNJIŽNICA 
IN ČITALNICA

SPLETNA PODPORA ŠTUDIJU



DOSTOP DO ZBIRKE MICROSOFT OFFICE 365 
PROPLUS

Študenti imate dostop do brezplačnih licenc za 
programsko zbirko Microsoft Office 365 ProPlus.
Gre za programsko opremo, ki vključuje Word, 
PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, 
Access in Lync.

Office 365 ProPlus predstavlja uporabniško 
storitev, ki omogoča dostop do Officeovih 
programovna največ 5-ih računalnikih/prenosnih 
napravah (tablice in telefoni) s sistemom Windows 
ali OS X.

Študenti lahko uporabljate spletno različico Office 
ProPlus ali si namestite namizno različico.

Študentkam in študentom EPF so na hodnikih na voljo osebni računalniki vsak delavnik od 7. do 20. ure. Prosto 
dostopni so tudi računalniki v računalniških učilnicah R03, R04 in R05, vendar le v času prostih 
terminov. R03 je večinoma prosta preko celega dneva. Delo na navedenih računalnikih je možno le ob prijavi 
z vašo digitalno identiteto, ki jo prejmete ob vpisu na fakulteto.

Prosto dostopni so v času uradnih ur tudi računalniki v knjižnici (7) in čitalnici (6). Delo na teh računalnikih je 
omejeno na iskanje po bazah podatkov (slovenskih in tujih) ter iskanje in rezervacije v virtualni knjižnici 
Cobiss. V čitalnici je možno tiskanje gradiv iz baz podatkov, v knjižnici pa možnosti tiskanja ni.

RAČUNALNIŠKA OPREMA

NAMESTITEV LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 
MICROSOFT (IMAGINE)

Ekonomsko-poslovna fakulteta je včlanjena v 
Microsoft Imagine in omogoča svojim zaposlenim 
in študentom brezplačno namestitev in uporabo 
določene licenčne programske opreme podjetja 
Microsoft, za namene raziskovanja.

Med drugim so na voljo namizni in strežniški 
operacijski sistemi Windows (vse različice) ter 
Microsoft Visio in Microsoft Project. 

BREZPLAČNA PROGRAMSKA OPREMA



ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 
SE PREDSTAVIJO . . .

ŠTUDENTSKI SVET EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE

Čeprav se vloga študentskega sveta po navadi povezuje 
s podajanjem mnenja o pedagoškem delu predavateljev 
in obravnavanjem aktov, povezanih s študentskimi 
pravicami in obveznostmi, se delo svetnikov razteza tudi 
na druga področja. Študentom omogočamo, da doživijo 
študijsko življenje v polnem smislu – s kvalitetnim 
študijem, ponudbo neformalnih izobraževanj, 
organizacijo brucovanje in ostalih tematskih zabav.

Vsak študent EPF, tudi tisti z večletno kilometrino, se 
kdaj znajde v slepi ulici in ne ve, kako odpraviti 
kakšno študijsko težavo. Velikokrat mu lahko na 
pomoč prihiti Študentski svet EPF, edini in najvišji 
predstavniški organ študentov na fakulteti. 

» Ne bodi krompir, bodi AKTIVEN!«

MPM – MLADI PROJEKTNI MANAGERJI

Je sekcija, ki deluje pod okriljem Slovenskega združenja za projektni management. Sestavlja jo skupina 
študentov in mladih ljudi, ki jih zanima projektni management. S pomočjo te sekcije in projektov, ki jih 
izvajajo, povezujejo podjetja in mlade študente, katerim omogočajo pristen stik s poslovnim svetom. V 
sklopu našega delovanja pa organiziramo izobraževanja, strokovne delavnice in certificiranje mladih 
projektnih managerjev z mednarodno priznanim certifikatom IPMA. Skrbijo, da študentje vso teoretično 
znanje prenesejo v prakso in pomagajo pri pridobivanju prvih delovnih izkušenj. 

Sodelovali pa so tudi s kar nekaj slovenskimi priznanimi podjetji: Gorenje d. d., BSH Hišni aparati d. o. o., 
Magneti d. o. o., Plastika Skaza d. o. o. in drugi. 



Tutorji te bomo spremljali od prvega letnika in vse do 
zaključitve študija. Na tutorskih urah ali preko 
elektronske pošte bomo odgovorili na vsaj tvoja 
vprašanja, na tutorskih pripravah bomo poskrbeli, da 
boš izpilil svoje znanje in med semestrom bomo zate 
pripravljali družabne dogodke, na katerih boš imel 
priložnost mreženja z ostalimi študenti naše fakultete.

Naše osnovno poslanstvo je kar se da lepo sprejeti
mlajše kolege med  študente Ekonomsko-poslovne 
fakultete in vsem študentom olajšati študij. Naše 
poslanstvo izpolnjujemo z nenehnim reševanjem 
študentske problematike, organizacijo tutorskih 
priprav, vzpostavljanjem dialoga med profesorji in 
študenti ter  organizacijo različnih družabnih 
dogodkov. 

Rezultati našega dela so izboljšani študijski rezultati, 
večja kakovost študija in  vzpostavljanje in večanje 
pripadnosti študentov Ekonomsko-poslovni fakulteti.

Te skrbi ali  boš opravil vse izpite? Kako se boš vključil 
v univerzitetno okolje?  Vse skrbi so odveč, saj tutor 
študent na pomoč ti prihiti.

KLUB ZA MARKETING
Klub za marketing EPF je študentska organizacija z dolgoletno tradicijo uspešnega združevanja teorije in 
prakse na področju marketinga. Študentom, ki se zanimajo za marketing in vse kar je z njim povezano, že 18 
let omogočajo, da pridobivajo tudi praktične izkušnje izven okvirjev študija. Klub deluje na številnih projektih, 
osrednji med njimi pa je organizacija največje študentske marketinške konference na Štajerskem z imenom 
Marketinški semafor. 

TUTORJI  EKONOMSKO- POSLOVNE FAKULTETE



AIESEC

Aiesec Maribor je del največje mednarodne 
študentske organizacije, ki svojim članom ponuja 
integrirano razvojno izkušnjo, sestavljeno iz 
vodstvenih priložnosti, mednarodnih praks in 
sodelovanja v globalnem učnem okolju. Mladi 
prostovoljci se lahko vključijo v marcu in oktobru, 
sodelujete pa lahko pri mednarodnih izmenjavah, 
vodite tim, delate na projektih in organizirate 
konference.

 VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V RAZISKOVALNO DELO 

Na EPF poteka tudi raziskovalno in svetovalno delo v okviru 15-ih inštitutov.  Raziskovalci sodelujejo v 
mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih ter svetujejo organizacijam. V nadaljevanju navajamo 
projekte, v katere vključujemo tudi študente: 

Projekte Po kreativni poti do praktičnega znanja ali PKP financira Evropski socialni sklad Evropske unije in 
delno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije z namenom razvoja človeških 
virov. Javni sklad republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije vsako leto objavi razpis, na katerega se 
lahko s projekti prijavijo visokošolske inštitucije. V PKP projektih sodelujejo študenti, lahko iz različnih 
fakultet, ki skupaj z mentorji EPF, drugih fakultet in iz podjetij oziroma gospodarskih družb rešujejo 
probleme gospodarske družbe. Prijava PKP projekta se lahko začne tudi na pobudo študenta. Oblikuje se 
skupina, določijo se cilji in naloge za celovitejšo obravnavo problema, iskanje idej in možnih rešitev, razvoj 
modela ali prototipa ter testiranja in demonstracije rezultatov. Študenti ob reševanju problema sodelujejo 
s poslovnim okoljem. Pridobljena spoznanja lahko tudi razvijejo v prispevek, ki ga predstavijo na konferenci 
ali objavijo v reviji. Za raznolikost skupine lahko že v času študija na EPF razvijejo sodelovanje s študenti 
drugih fakultet Univerze v Mariboru, na primer Pravne fakultete, tehničnih in drugih fakultet ter 
obravnavajo izbrani problem, ki zajema več področij. Prav tako ob delu, v sodelujoči gospodarski družbi, 
pridobijo spoznanja o delu v praksi in navežejo stike za kasnejšo poklicno kariero. 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist ali ŠIPK vključujejo projektno delo študentov z 
mentorjem z EPF ter v sodelovanju z nevladnim in neprofitnim sektorjem. Tudi te projekte razpiše  Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, financira pa jih Evropski socialni sklad in delno 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. 



Referat za univerzitetni študijski program
Za vas skrbi Jerica Burjan
E-pošta: jerica.burjan@um.si 
Tel.: 02/22 90 209

Referat za visokošolski strokovni študijski program
Za vas skrbi Jasmina Grahornik
E-pošta: jasmina.grahornik@um.si
Tel.: 02/22 90 205

Referat za magistrski študijski program
Za vas skrbi Gregor Božič
E-pošta: gregor.bozic@um.si
Tel.: 02/22 90 203

Referat za doktorski študijski program
Za vas skrbi Tanja Koležnik Krašovic
E-pošta: tanja.koleznik@um.si
Tel.: 02/22 90 206

Uradne ure referatov:  
Pon., sred., čet., pet.: 11.30 - 13.30

Tor: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30

 Uradne ure po telefonu so: 
v ponedeljek, sredo, četrtek in petek 

od 9:00-10:00 in torek od 11:30-12:30

STIKI Z NAMI

Sledite nam na:

 Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

www.epf.um.si/

Ekonomsko-poslovna fakulteta
Razlagova ulica 14
2000 Maribor

Tel.: 02/22 90 000
Fax: 02/22 90 217
E-pošta: epf@um.si
http://www.epf.um.si 

Knjižnica EPF
Razlagova ulica 20
2000 Maribor
Tel.: 02/22 90 237        
E-pošta: library.epf@um.si
 

Karierni center EPF
Razlagova ulica 14
2000 Maribor
Tel.: 02/22 90 323
Za vas skrbi Nataša Dreu
E-pošta: natasa.dreu@um.si 
Uradne ure: od pon. do čet. med 11:30. in 13:30.

Mednarodna pisarna
Razlagova utica 14
2000 Maribor
Tel.: 02/22 90 252
Za vas skrbi mag. Sanja Kocijan
E-pošta: sanja.kocijan@um.si 
Uradne ure: od pon. do pet. med 11:30. in 13:30.

EPFMB
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