RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE
POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE (v
nadaljevanju MFDPŠ)
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 425-82-20
E-pošta: referat@mfdps.si
Spletna stran: https://mfdps.si/
Informativno mesto: MFDPŠ, Mariborska cesta 7, Celje
Informativni dnevi:
15. 2. 2019 ob 10.00 in 16.00
16. 2. 2019 ob 10.00
12. 3. 2019 ob 16.00
6. 6. 2019 ob 16.00
22. 8. 2019 ob 16.00
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo tudi na spletni strani fakultete: https://mfdps.si/,
preko elektronske pošte referat@mfdps.si, po telefonu (03) 425 82 20 ali osebno v času uradnih
ur v Referatu za študij.
Skupno število vpisnih mest za študijsko leto 2019/2020**
VISOKOŠOLSKI
ZAVOD
Študijski program
MEDNARODNA
FAKULTETA ZA
DRUŽBENE IN
POSLOVNE
ŠTUDIJE
Poslovanje v
sodobni družbi (VS)

Število vpisnih mest za državljane Republike
Slovenije in EU

1. letnik

2. letnik

Število vpisnih
mest za Slovence
brez slovenskega
državljanstva in
tuje državljane

Število vpisnih
mest za vzporedni
študij in študij
diplomantov

1. letnik

1. letnik

3. letnik

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Redni

Izredni

65

20

*

20

*

20

4

10

1
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* Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.
** Izvedba v slovenskem jeziku.
Vpis bo potekal v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 –
ZUPŠ in 65/17).

Ime programa: POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI
Vrsta programa: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
Trajanje študija: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS
Strokovni naslov: Diplomirana ekonomistka (VS) / Diplomirani ekonomist (VS)
Kraj izvedbe študija: Celje
Način izvedbe študija: redni in izredni
Študij se izvaja praviloma vse dni v tednu, tako dopoldan kot popoldan.
Vpis bo potekal preko visokošolskega informacijskega sistema Novis. Sprejeti kandidati bodo
k vpisu povabljeni po elektronski pošti.
Vpisni pogoji
Vpis v 1. letnik
V visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni družbi se lahko vpiše:
a) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem 4-letnem programu,
b) kdor je opravil poklicno maturo,
c) kdor je opravil splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Vpis v 2. letnik
V 2. letnik študijskega programa se lahko vpišejo:
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994 z ekonomskega
oziroma poslovnega področja ter sorodnih področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis (npr.
komercialist, računovodja, poslovni sekretar, gostinstvo in turizem, varovanje, velnes,
promet ipd.);
- študentje visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje (ekonomskih,
poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij) se lahko
vpišejo v 2. letnik študijskega programa, če v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo
pogoje za vpis v 2. letnik.
- drugi študentje in diplomanti visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje,
če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa v obsegu
vsaj 30 KT in če študentje v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo pogoje za vpis v
2. letnik
V 2. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih programov z drugih (nesorodnih)
področij, ki morajo v času študija opraviti izpite pri naslednjih učnih enotah:
- Osnove ekonomije,
- Uvod v gospodarsko pravo,
- Osnove managementa.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. letnik po merilih za prehode izbrani
glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome) in število razpoložljivih
mest.

2

Vpis v 3. letnik
V 3. letnik študijskega programa se lahko vpišejo:
- diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 z ekonomskega,
poslovnega področja ter sorodnih področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis,
- študentje visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje (ekonomskih,
poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij) se lahko
vpišejo v 3. letnik študijskega programa, če v programu, iz katerega prihajajo, izpolnjujejo
pogoje za vpis v 3. letnik;
- diplomanti visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje (ekonomskih,
poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih in drugih družboslovnih področij) se lahko
vpišejo v 3. letnik študijskega programa;
- drugi študentje in diplomanti visokošolskih študijskih programov oz. programov 1. stopnje,
če imajo znanja in spretnosti z obveznih vsebinskih področij študijskega programa v obsegu
vsaj 60 KT in če študentje na programu, iz katerega prihajajo izpolnjujejo pogoje za vpis v
3. letnik.
V 3. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih programov z drugih (nesorodnih)
področij, ki morajo v času študija opraviti izpite pri naslednjih učnih enotah:
- Osnove ekonomije,
- Uvod v gospodarsko pravo,
- Osnove managementa.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 3. letnik po merilih za prehode izbrani
glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome) in število razpoložljivih
mest.
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PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE IN
EU
Prijavni roki in roki za pošiljanje Prijave za vpis v 1. letnik za državljane Republike Slovenije
in EU bodo določeni z Rokovnikom prijavno-sprejemnega postopka za vpis, ki ga izda
pristojno ministrstvo, in bodo objavljeni na spletni strani fakultete https://mfdps.si/.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se
prijavlja:
s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do roka določenega z Rokovnikom prijavno-sprejemnega
postopka za vpis, ki ga izda pristojno ministrstvo in bo objavljen na spletni strani fakultete
https://mfdps.si/. S priporočeno pošto posreduje morebitne priloge na naslov (na prilogi
mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis):
 v 1. in 2. prijavnem roku: Visokošolska-prijavno informacijska služba Univerze v
Ljubljani, Kongresni trg 12, p.p. 524, 1001 Ljubljana (v kolikor je program MFDPŠ
v prijavi naveden na 1. mestu);
 v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest: Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje (kandidat obvezno posreduje
priloge).
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z Rokovnikom
prijavno-sprejemnega postopka za vpis, ki ga izda pristojno ministrstvo in bo objavljen na
spletni strani fakultete https://mfdps.si/, nato natisniti, podpisati in ga z morebitnimi
prilogami, priporočeno poslati do roka določenega z Rokovnikom prijavno-sprejemnega
postopka za vpis, ki ga izda pristojno ministrstvo in bo objavljen na spletni strani fakultete
https://mfdps.si/, na naslov:
 v 1. in 2. prijavnem roku: Visokošolska-prijavno informacijska služba Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana (v kolikor je program MFDPŠ v
prijavi naveden na 1. mestu);
 v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest: Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje (kandidat obvezno priloži priloge).
Seznam dokazil/prilog o izpolnjevanju vpisnih pogojev je naveden na spletni strani fakultete
https://mfdps.si/.
Roki za pošiljanje Prijave za vpis v 1. letnik za Državljane Republike Slovenije in EU:

Način prijave

S kvalificiranim
digitalnim potrdilom

Prijavni rok

Rok za oddajo elektronske
vloge na spletnem portalu
eVŠ

1. prijavni rok
(12. 2. – 18. 3. 2019)

Do 18. 3. 2019 do polnoči.

2. prijavni rok
(22. 8. – 29. 8. 2019)

Do 29. 8. 2019 do polnoči.

Rok za zapolnitev še
prostih vpisnih mest

Do 26. 9. 2019 do 12. ure.
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Rok za pošiljanje natisnjenega
obrazca elektronske vloge in/ali
prilog s priporočeno pošto

Natisnjenega obrazca ni potrebno
pošiljati, priloge pošlje do 22. 3.
2019 do polnoči.
Natisnjenega obrazca ni potrebno
pošiljati, priloge pošlje do 3. 9.
2019 do polnoči.
Natisnjenega obrazca ni potrebno
pošiljati, priloge poslati ali osebno

(25 - 26. 9. 2019 do
12.ure)

Brez kvalificiranega
digitalnega potrdila
(z uporabniškim
imenom in geslom)

1. prijavni rok
(12. 2. – 18. 3. 2019)

Do 18. 3. 2019 do polnoči.

2. prijavni rok
(22. 8. – 29. 8. 2019)

Do 29. 8. 2019 do polnoči.

Rok za zapolnitev še
prostih vpisnih mest
(25 - 26. 9. 2019 do
12.ure)

Do 26. 9. 2019 do 12. ure.

dostaviti tako, da jih MFDPŠ
prejme najkasneje do 26. 9. 2019
do 18. ure.
Natisnjen obrazec elektronske
vloge in priloge pošlje do 22. 3.
2019 do polnoči.
Natisnjen obrazec elektronske
vloge in priloge pošlje do 3. 9.
2019 do polnoči.
Natisnjen obrazec elektronske
vloge in priloge poslati ali osebno
dostaviti tako, da jih MFDPŠ
prejme najkasneje do 26. 9. 2019
do 18. ure.

PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA
DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE – DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE
UNIJE
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do roka določenega spodaj. S priporočeno pošto posreduje
priloge v roku določenem spodaj na naslov fakultete: Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje (na prilogi mora biti naveden sklic na
številko prijave za vpis);
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega spodaj, nato obrazec
natisniti, podpisati in ga s prilogami poslati priporočeno po pošti do roka določenega spodaj
na naslov fakultete: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta
7, 3000 Celje.
Seznam dokazil/prilog o izpolnjevanju vpisnih pogojev je naveden na spletni strani fakultete
https://mfdps.si/.
Roki za pošiljanje Prijave za vpis v 1. letnik za Slovence brez slovenskega državljanstva in
tujce – državljane držav nečlanic Evropske unije:

Način prijave

S kvalificiranim
digitalnim potrdilom

Brez kvalificiranega
digitalnega potrdila
(z uporabniškim
imenom in geslom)

Prijavni rok

Rok za oddajo elektronske
vloge na spletnem portalu
eVŠ

1. prijavni rok
(12. 2. – 1. 8. 2019)

Do 1. 8. 2019 do polnoči.

2. prijavni rok
(22. 8. – 29. 8. 2019)

Do 29. 8. 2019 do polnoči.

1. prijavni rok
(12. 2. – 1. 8. 2019)

Do 1. 8. 2019 do polnoči.

2. prijavni rok
(22. 8. – 29. 8. 2019)

Do 29. 8. 2019 do polnoči.
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Rok za pošiljanje natisnjenega
obrazca elektronske vloge in/ali
prilog s priporočeno pošto na
naslov: Mednarodna fakulteta za
družbene in poslovne študije,
Mariborska cesta 7, 3000 Celje.
Natisnjenega obrazca ni potrebno
pošiljati, priloge pošlje do 6. 8.
2019 do polnoči.
Natisnjenega obrazca ni potrebno
pošiljati, priloge pošlje do 3. 9.
2019 do polnoči.
Natisnjen obrazec elektronske
vloge in priloge pošlje do 6. 8.
2019 do polnoči.
Natisnjen obrazec elektronske
vloge in priloge pošlje do 3. 9.
2019 do polnoči.

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZ. POD POGOJI
ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) TER ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ
DIPLOMANTOV
Prijavni roki in roki za pošiljanje Prijave za vpis po merilih za prehode (2. in 3. letnik) ter za
vzporedni študij in študij diplomantov bodo določeni z Rokovnikom prijavno-sprejemnega
postopka za vpis, ki ga izda pristojno ministrstvo, in bodo objavljeni na spletni strani fakultete
https://mfdps.si/.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do roka določenega z Rokovnikom prijavno-sprejemnega
postopka za vpis, ki ga izda pristojno ministrstvo in bo objavljen na spletni strani fakultete
https://mfdps.si/, ter priporočeno pošto posreduje priloge v roku na naslov fakultete:
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje (na
prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis);
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z Rokovnikom
prijavno-sprejemnega postopka za vpis, ki ga izda pristojno ministrstvo in bo objavljen na
spletni strani fakultete https://mfdps.si/, nato obrazec natisniti, podpisati in ga s prilogami,
priporočeno poslati po pošti do roka na naslov fakultete: Mednarodna fakulteta za družbene
in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje.
Seznam dokazil/prilog o izpolnjevanju vpisnih pogojev je naveden na spletni strani fakultete
https://mfdps.si/.

Način prijave

Prijavni rok

Rok za oddajo elektronske
vloge na spletnem portalu
eVŠ

Natisnjenega obrazca ni potrebno
pošiljati, priloge pošlje do 20. 9.
2019.

S kvalificiranim
digitalnim potrdilom
Brez kvalificiranega
digitalnega potrdila
(z uporabniškim
imenom in geslom)

Rok za pošiljanje natisnjenega
obrazca elektronske vloge in/ali
prilog s priporočeno pošto na
naslov: Mednarodna fakulteta za
družbene in poslovne študije,
Mariborska cesta 7, 3000 Celje.

1. 9. – 17. 9. 2019

Do 17. 9. 2019 do polnoči.
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Natisnjen obrazec elektronske
vloge in priloge pošlje do 20. 9.
2019.

