
 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

MANAGEMENT ZNANJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 
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/ 

 

IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: MANAGEMENT ZNANJA 

Vrsta programa: magistrski študijski program druge stopnje  

Trajanje študija: študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS (v nadaljevanju KT) 

Strokovni naslov: magister/magistrica managementa (mag. manag.) 

Kraj izvajanja: Celje 

Način izvajanja: redni in izredni 

 

INFORMATIVNI DNEVI 
2. 6. 2022 ob 16.00 

18. 8. 2022 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.  

 

ŠTEVILO VPISNIH MEST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023** 
MEDNARO

DNA 

FAKULTET

A ZA 

DRUŽBEN

E IN 

POSLOVNE 

ŠTUDIJE 

ŠTEVILO VPISNIH 

MEST ZA 

DRŽAVLJANE 

REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

 IN DRŽAVLJANE 

DRŽAV EU 

ŠTEVILO VPISNIH 

MEST ZA SLOVENCE 

BREZ SLOVENSKEGA 

DRŽAVLJANSTVA  

ŠTEVILO VPISNIH 

MEST ZA TUJCE 

(DRŽAVLJANE DRŽAV 

NEČLANIC EU) 

ŠTEVILO 

VPISNIH 

MEST ZA 

VZPORED

NI ŠTUDIJ 

MANAGEM

ENT 

ZNANJA 

(2. stopnja) 

1.  letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 
1. letnik 2. letnik 

1. letnik 

Red

ni 

Izred

ni 

Red

ni 

Izred

ni 

Red

ni 

Izred

ni 

Red

ni 

Izred

ni 

Red

ni 

Izred

ni 

Red

ni 

Izred

ni 

Red

ni 

Izred

ni 

68 10 * 10 1 2 * 2 1 5 * 5 / 5 

*Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v 1. letnik. 

** Izvedba v slovenskem jeziku. 

 

PRIJAVNI ROKI ZA VPIS V 1. LETNIK IN ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA 

PREHODE) ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANE DRŽAV EU 

TER SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA: 

 

• Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila 2022 do 2. septembra 2022.  
 

• Drugi prijavni rok za oddajo prijave na prosta vpisna mesta bo potekal od 14. do 19. 

septembra 2022.  
 

PRIJAVNI ROK ZA VPIS ZA TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EU): 

 

• Prijavni rok bo potekal od 1. aprila 2022 do 1. julija 2022.  

mailto:referat@mfdps.si
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Upoštevale se bodo le prijave, oddane do zaključka prijavnega roka.  

 

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal do 30. septembra 2022. Na podlagi 40. člena ZViS (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, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) se lahko kandidata iz upravičenih 

razlogov, ki jih določi visokošolski zavod, vpiše na prosta vpisna mesta do 30. oktobra 2022. 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS V 1. LETNIK IN ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH 

ZA PREHODE) ZA VSE KANDIDATE 

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsa dokazila/priloge o izpolnjevanju vpisnih pogojev se vlagajo 

elektronsko preko portala eVŠ. Seznam dokazil/prilog o izpolnjevanju vpisnih pogojev je naveden v 

eVŠ in na spletni strani fakultete www.mfdps.si. 

 

PRIJAVNI ROKI ZA VPIS V 1. LETNIK IN ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA 

PREHODE) ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANE DRŽAV EU 

TER SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA: 

Prijavni rok 
Rok za oddajo elektronske vloge in dokazil/prilog na spletnem 

portalu eVŠ 

1. prijavni rok (1. 4. – 2. 9. 2022) Do 2. 9. 2022 do polnoči. 

2. prijavni rok (14. 9. – 19. 9. 2022) Do 19. 9. 2022 do polnoči. 

 
PRIJAVNI ROK ZA VPIS ZA TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EU): 

Prijavni rok 
Rok za oddajo elektronske vloge in dokazil/prilog na spletnem 

portalu eVŠ 

Prijavni rok (1. 4. – 1. 7. 2022) Do 1. 7. 2022 do polnoči. 

 
VPISNI POGOJI 

 

Vpis v 1. letnik 

V 1. letnik se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju družbenih ved, prava, izobraževanja, poslovnih 

in upravnih ved, humanistike, socialnega dela, osebnih storitev, transportnih storitev in varnosti v: 

• študijskem programu prve stopnje (ZVIS 2004), 

• triletnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZViS 2004). 

 

Če bo za vpis v 1. letnik sprejet sklep o omejitvi vpisa, se kot kriterij pri izboru kandidatov upošteva 

povprečna ocena študija1, na podlagi katerega se kandidat vpisuje v program. 

 

Kandidati, diplomanti drugih strokovnih področij, morajo pred vpisom2 opraviti 12-15 KT študijskih 

obveznosti s področja managementa oz. poslovnih in upravnih ved. Študijske obveznosti lahko kandidati 

opravijo v okviru izobraževanja na prvi stopnji, programa za izpopolnjevanje ali s premostitvenimi 

izpiti, ki jim jih na podlagi prehodnega znanja določi ustrezna komisija MFDPŠ.  

 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi kandidat, ki je končal enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisuje 

pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. Pred vpisom 

mora tak kandidat opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. 

 

                                                           
1 Gre za povprečno oceno študija brez diplome. 

2 Tj. pred zaključkom prijavnega roka. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.mfdps.si/


3 

 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)  

Prehodi med študijskimi programi so mogoči v skladu z veljavnim Zakonom 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, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US), Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi 

vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22), Merili za prehode med študijski programi (Uradni list 

RS, št. 14/19), akreditiranim študijskim programom ter Statutom MFDPŠ.  

 

Kandidati za vpis v višji letnik in študenti, ki želijo zamenjati magistrski študijski program in te pravice 

oziroma pravice do ponavljanja na magistrskem študiju še niso izkoristili, se prijavljajo v prijavnih rokih 

in na način kot je naveden v tem razpisu. Prijavo za vpis oddajo v razpisanih rokih z elektronsko prijavo 

na spletnem portalu eVŠ, ki ji priložijo vsa potrebna dokazila/priloge. 

 

Diplomanti štiriletnih dodiplomskih študijskih programov pred ZVIS 2004 in diplomanti specialističnih 

študijskih programov na področju družbenih ved, prava, izobraževanja, poslovnih in upravnih ved, 

humanistike, socialnega dela, osebnih storitev, transportnih storitev ali varnosti, se lahko vpišejo v  

2. letnik, če gre za prehod med študijskima programoma, ki ob zaključku študija zagotavljata pridobitev 

primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja 

in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 

predmete študijskega programa Management znanja, če se jim prizna toliko obveznosti, da izpolnjujejo 

pogoje za vpis v 2. letnik študijskega programa Management znanja ter če izpolnjujejo pogoje za vpis v 

1. letnik študijskega programa Management znanja. 

 

Študenti študijskih programov 2. stopnje  in študenti magistrskih študijskih programov pred ZVIS 2004 

s področij družbenih ved, prava, izobraževanja, poslovnih in upravnih ved, humanistike, socialnega dela, 

osebnih storitev, transportnih storitev ali varnosti, se lahko vpišejo v 2. letnik, kadar gre za prenehanje 

izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu 

2. stopnje ter če gre za prehod med študijskima programoma, ki ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, in med katerima se lahko po merilih za 

priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti 

po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na 

obvezne predmete študijskega programa Management znanja, če se jim prizna toliko obveznosti, da 

izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik študijskega programa Management znanja ter če izpolnjujejo 

pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa Management znanja. 

 

Če bo za vpis po merilih za prehode sprejet sklep o omejitvi vpisa, se kot kriterij pri izboru kandidatov 

upošteva povprečna ocena študija3, na podlagi katerega se kandidat vpisuje v program.  

 

Kandidati, diplomanti drugih strokovnih področij, morajo pred vpisom4 opraviti 12-15 KT študijskih 

obveznosti s področja managementa oz. poslovnih in upravnih ved. Študijske obveznosti lahko kandidati 

opravijo v okviru izobraževanja na prvi stopnji, programa za izpopolnjevanje ali s premostitvenimi 

izpiti, ki jim jih na podlagi prehodnega znanja določi ustrezna komisija MFDPŠ.  

 

Prijave kandidatov za vpis v višji letnik (po merilih za prehode med študijskimi programi oz. pod pogoji 

za hitrejše napredovanje) bo obravnavala Komisija za študentske zadeve MFDPŠ. Komisija kandidatu 

v postopku priznavanja znanj in spretnosti lahko prizna del študijskih obveznosti ter določi študijske 

obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti, če želi zaključiti študij na študijskem programu Management 

znanja.  

 

Vloga za vpis po merilih za prehode je plačljiva v skladu z veljavnim cenikom in mora biti poravnana 

ob oddaji prijave, sicer se šteje, da je prijava nepopolna. Plačilo vloge se kandidatu, v primeru negativno 

rešene vloge, ne vrne. 

                                                           
3 Gre za povprečno oceno študija brez diplome. 
4 Tj. pred zaključkom prijavnega roka. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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PREMOSTITVENI IZPITI 

Kandidatom, ki morajo pred vpisom opraviti premostitvene izpite, priporočamo, da se prijavijo do 16. 

avgusta 2022. Kandidatom, ki se bodo prijavili po tem roku, fakulteta ne bo mogla več zagotoviti 

organiziranih priprav na izpite. Priprave bodo potekale predvidoma med 19. in 31. avgustom 2022. Po 

zaključku priprav sledijo izpitni roki, ki jih lahko opravljajo tudi kandidati, ki se niso udeležili priprav 

na izpite. Vloga za določitev premostitvenih obveznosti in premostitveni program so plačljivi v skladu 

z veljavnim cenikom in ne vračajo v primeru nevpisa ali nesprejetja v program. !Opozorilo: 

Premostitveni izpiti so pogoj za vpis v študijski program in njihovo uspešno opravljanje še ne zagotavlja 

vpisa v program (v primeru omejitve vpisa)! 

 

Kandidati imajo MOŽNOST UVELJAVLJANJA ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH 

PRED VPISOM v različnih oblikah formalnega in/ali neformalnega in/ali priložnostnega učenja. Za 

namen uveljavljanja lahko oddajo vlogo na ustrezno komisijo MFDPŠ pred ali po vpisu v študijski 

program. Vlogi priložijo spričevala in razne druge listine, iz katerih je razvidna vsebina, obseg in 

zahtevnost izobraževanja. Komisija bo obravnavala le popolne vloge. Vloga je plačljiva v skladu z 

veljavnim cenikom. Plačilo vloge se kandidatu, v primeru negativno rešene vloge ali nevpisa ali 

nesprejetja v program, ne vrne. 

 

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI (DRŽAVLJANI DRŽAV 

NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)  

Kandidati se lahko v študijske programe druge stopnje vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah 

in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki 

Sloveniji  (Uradni list RS, št. 77/16 in 25/19) in v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa 

v visokem šolstvu. 

 

Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje 

državljane držav nečlanic Evropske unije. Kandidati, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 

in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezident Republike 

Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni 

zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) se prijavijo na prosta mesta za 

državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije. 

 

Kandidati se prijavljajo v rokih navedenih v tem razpisu. Prijavo za vpis, skupaj z dokazili/prilogami, 

oddajo v razpisanih rokih z elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ do zaključka prijavnega roka. 

 

POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA 

IZOBRAŽEVANJA 

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na študijskem 

programu 2. stopnje, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja ali  

nostrifikacijo. Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, to pošljejo skupaj z vsemi 

dokazili preko spletnega portala eVŠ.  

 

Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski 

obrazec za prijavo na študij na spletnem portalu eVŠ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega 

izobraževanja. V postopkih bodo obravnavane zgolj vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo 

prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga na spletnem portalu eVŠ). 

 

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge. 

 

Ostale informacije o prijavno-sprejemnem postopku in dokazilih za vpis v študijski program 2. stopnje 

ter informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati na spletni strani fakultete https://mfdps.si/ ali 

na elektronskem naslovu: referat@mfdps.si, study@issbs.si ali po telefonu + 386 (0)3 425 82 20. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-4196
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4321
mailto:referat@mfdps.si
mailto:study@issbs.si
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