ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM)
ALMA MATER EUROPAEA - European Centre, Maribor (AMEU-ECM)
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727
Faks: +386 2 250-19-98
E-pošta: info@almamater.si, referat@almamater.si
Spletna stran: http://www.almamater.si/
Informativna mesta:
 Maribor – AMEU-ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor;
 Murska Sobota – AMEU-ECM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota;
 Ljubljana – AMEU-ECM, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana (vhod tudi z Dunajske 104);
RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU
2017/2018
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (AMEU) razpisuje v študijskem letu 2017/2018
naslednje podiplomske študijske programe:
-

magistrski študijski program druge stopnje Ekoremediacije;
magistrski študijski program druge stopnje Evropske poslovne študije;
magistrski študijski program druge stopnje Management poslovnih sistemov;
magistrski študijski program druge stopnje Arhivistika in dokumentologija;
magistrski študijski program druge stopnje Socialna gerontologija;
magistrski študijski program druge stopnje Zdravstvene vede;
doktorski študijski program tretje stopnje Socialna gerontologija;
doktorski študijski program tretje stopnje Strateški komunikacijski management;
doktorski študijski program tretje stopnje Projektni management*.

PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v dveh rokih.
Prvi prijavni rok traja od 6. februarja do 11. julija 2017.
Drugi prijavni rok traja od 7. avgusta do 29. septembra 2017 oziroma do zapolnitve
prostih mest.
Postopek prijave:
Vsi kandidati morajo do 11. julija 2017 oziroma do 29. septembra 2017 oddati elektronsko
prijavo preko spletnega portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina:


Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti
ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana
ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po
pošti pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v

prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).


Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj
z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov,
določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in
priporočeno poslana referatu AMEU-ECM do 11. julija 2017 oziroma do 29. septembra. 2017 v
drugem prijavnem roku.

Kot pravočasna se upošteva:
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 11. julija
2017 oz. do 29. 9. 2017 v drugem prijavnem roku,
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za vpis priporočeno poslana v referat AMEU-ECM, Slovenska
ulica 17, 2000 Maribor, do 11. julija 2017 oziroma do 29. 9. 2017. Kot pravočasne se
bodo upoštevale pošiljke, ki bodo na dan 11. julij 2017 oziroma 29. 9. 2017 v drugem
prijavnem roku oddane na pošti.
Izpolnjeno ter podpisano prijavo za vpis skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno
poslati v Referat Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17,
2000 Maribor.
Zahtevana dokazila:
 Overjena fotokopija diplome oz. magisterija.
OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo
izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski
program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se prijava ne
bo upoštevala!
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo pri
notarju ali Upravnih enotah overjene fotokopije spričeval in drugih zahtevanih
dokumentov.
Vsa podrobnejša pojasnila lahko dobite na telefonski številki 02/ 250 19 99 ali 040-239-727
oziroma na spletni strani: www.almamater.si.
Zadnji dan za oddajo prijave v prvem prijavnem roku je 11. julij 2017, v drugem prijavnem roku pa
29. septembra 2017.
Po objavi podatkov o prostih mestih oddajo kandidati drugo prijavo za vpis in dokazila o
izpolnjevanju vpisnih pogojev.

VPISNA MESTA
V razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest, posebej
za izredni študij in posebej za študij na daljavo, skupaj za državljane Republike Slovenije (v
nadaljevanju: državljani RS) in državljane držav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se
prijavljajo tudi državljani držav nečlanic Evropske unije (v nadaljevanju tujci), ki so sami ali njihovi
starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih
50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike

2

Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, za študij na daljavo tudi 50 % vpisnih mest
za izredni študij.
Če ostanejo vpisna mesta za izredni študij in študij na daljavo za državljane RS in držav članic EU
nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta prosta
mesta, vse v skladu s 4. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.
NAČIN ŠTUDIJA
Izredni študij
Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih
in ob sobotah dopoldne. Predavanja in vaje predvidoma potekajo 1 do 2 krat tedensko. Predmeti se
predvideno izvajajo eden za drugim (ali pa se sočasno izvajata dva ali trije). Študijske obveznosti
študenti opravljajo sproti, samostojno ali v timu. Ob koncu se izvede izpit ali individualne naloge.
Prisotnost na vajah je obvezna. Spremljanje predavanj je pogoj za pristop k izpitu.
Študij na daljavo
Študij na daljavo se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat zavoda. Študij na daljavo je
organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo
informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo
uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in
sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa. Ta oblika je namenjena
tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma,
individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja mentor.
Študenti študija na daljavo bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno
podporo.

ŠOLNINA
Zavod AMEU-ECM za izvedbo izrednega študija in študija na daljavo zaračunava šolnino po veljavnem
ceniku, objavljenem na spletni strani http://www.almamater.si.

INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dnevi bodo potekali v Mariboru, Ljubljani inMurski Soboti in sicer:
- v petek, 10. 2. 2017 ob 10.00 uri in ob 15:00 uri ter
- v soboto, 11. 2. 2017 ob 10:00 uri.
Informativna mesta:
- Maribor – AMEU-ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor;
- Murska Sobota – AMEU-ECM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota;
- Ljubljana – AMEU-ECM, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana (vhod tudi z Dunajske 104);
Dodatne informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletni strani www.almamater.si.
Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in
pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z
drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.
Kandidati lahko informacije o študijskih programih dobijo po telefonu 040 239 727 oz. 02 250 1997
in po elektronski pošti referat@almamater.si.
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OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO
Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod
sprejel sklep o omejitvi vpisa.
Kandidati bodo izbrani glede na merila, ki so navedena pri vsakem študijskem programu posebej
(informacije se nahajajo na spletni strani AMEU-ECM http://www.almamater.si).
POGOJI ZA PREHOD MED MAGISTRSKIMI ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI
Prehodi med magistrskimi študijskimi programi druge stopnje so mogoči znotraj drugih programov
druge stopnje drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu (velja za programe sprejete po
ZVIS iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.
Prehodi iz višješolskih strokovnih programov izvajanih pred letom 1994 in iz višješolskih programov po
Zakonu o poklicnem in strokovnem in izobraževanju, niso možni.

POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA
Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na podiplomskem
študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja
izobraževanja v visokošolskih študijskih programih (v nadaljevanju: odločba o priznanju). Postopek
priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega zavoda kamor se je kandidat prijavi
za študij. Postopek priznavanja opravljenega izobraževanja v tujini se prične s prijavo evš.
OPOZORILO
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.
Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

VPISNI POSTOPEK
Po uspešni prijavi na prvem in drugem prijavnem roku bodo kandidati povabljeni k vpisu na izbran
študijski program. Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na visokošolskem zavodu AMEU-ECM.
Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 24. julija do 4. avgusta 2017.
Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 11. do 20. septembra 2017 in od 23. oktobra do
27. oktobra 2017.
Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na telefonski številki 040 239 727 oz.
02 250 1997 ali po e-pošti referat@almamater.si.

DODATNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU
Kandidati lahko informacije o študijskih programih dobijo tudi na:
Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727
Faks: +386 2 250-19-98
E-pošta: info@almamater.si , referat@almamater.si
Spletna stran: http://www.almamater.si/
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE MANAGEMENT
POSLOVNIH SISTEMOV
Kraj izvajanja študija
Maribor.
Trajanje študija
Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
Strokovni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov magister-ica poslovnih operacij.
Vpisni pogoji
V magistrski študijski program Management poslovnih sistemov se lahko vpišejo:
 študenti prve stopnje istega strokovnega področja,
 študenti prve stopnje drugih strokovnih področij, ki morajo pred vpisom v program oz. v
prvem semestru opraviti študijske obveznosti v obsegu 20 ECTS, bistvene za nadaljevanje
študija ustreznih smernih predmetov prve stopnje študijskega programa Management
poslovnih sistemov na ECM, ki jih izbere kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti,
 študentje, ki so končali univerzitetni študijski program pred novelo ZVIS istega ali drugega
strokovnega področja, ki se jim priznajo študijske obveznosti in sicer:
o za isto strokovno področje 60 ECTS (študentje lahko izbirajo med temeljnimi smernimi
predmeti programa Management poslovnih sistemov),
o za druga področja pa bo Komisija za študijske zadeve na visokošolskem zavodu
preučila vsako vlogo posebej in glede na to določila priznane kreditne točke;
 študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS istega
strokovnega področja,
 študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS drugega
strokovnega področja in morajo pred izbiro magistrske teme opraviti študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ustreznih smernih predmetov prve stopnje
študijskega programa Management poslovnih sistemov na AMEU-ECM, ki jih izbere kandidat
sam med temeljnimi smernimi predmeti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa
se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega
dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma
predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom.
Določbe o prehodih med programi
Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje »Management poslovnih
sistemov« so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi
programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2012) in drugimi predpisi:
− iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, z
ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program
Management poslovnih sistemov praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
− iz specialističnih študijskih programov s področja ekonomije, poslovnih in organizacijskih
ved, upravnih ved, družboslovja. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski
program Management poslovnih sistemov priznajo primerljive študijske obveznosti.
− Študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program Management poslovnih sistemov na AMEUECM, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati po
novem programu.
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Vpisna mesta
Management poslovnih
sistemov magistrski program
Prvi letnik
Vpis v višji letnik

Izredni

Na daljavo

Maribor1
30
30

30
30

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

1

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Maribor. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE EVROPSKE
POSLOVNE ŠTUDIJE
Kraj izvajanja študija
Maribor
Trajanje študija
Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
Strokovni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov magister-ica evropskih poslovnih študij.
Študijske usmeritve
Študijski program ima naslednje smeri::
 Evropski projektni management,
 Evropske integracije in
 Gospodarski razvoj regij in mest.
Vpisni pogoji
V magistrski študijski program Evropske poslovne študije se lahko vpišejo:
 študenti prve stopnje istega strokovnega področja,
 študenti prve stopnje drugih strokovnih področij, ki morajo pred vpisom v program opraviti
študijske obveznosti v obsegu 20 ECTS, bistvene za nadaljevanje študija ustreznih smernih
predmetov druge stopnje študijskega programa Evropske poslovne študije na Evropskem
centru, Maribor, ki jih izbere kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti,
 študentje, ki so končali univerzitetni študijski program pred novelo ZVIS istega ali drugega
strokovnega področja, ki se jim priznajo študijske obveznosti in sicer:
o za isto strokovno področje 60 ECTS (študentje lahko izbirajo med temeljnimi smernimi
predmeti programa),
o za druga področja pa bo Komisija za študijske zadeve na visokošolskem zavodu
preučila vsako vlogo posebej in glede na to določila priznane kreditne točke;
 študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS istega
strokovnega področja,
• študentje, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS drugega
strokovnega področja in morajo pred izbiro magistrske teme opraviti študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ustreznih smernih predmetov prve stopnje
študijskega programa Evropske poslovne študije na AMEU-ECM, ki jih izbere kandidat sam
med temeljnimi smernimi predmeti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa
se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega
dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma
predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom.
Določbe o prehodih med programi
Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje »Evropske poslovne
študije« so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi
in drugimi predpisi:
− iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, z
ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program
Evropske poslovne študije praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
− iz specialističnih študijskih programov s področja ekonomije, poslovnih in organizacijskih
ved, upravnih ved, družboslovja. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski
program Evropske poslovne študije priznajo primerljive študijske obveznosti.
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−

Študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program Evropske poslovne študije na AMEU-ECM,
se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati po novem
programu.

Vpisna mesta
Vpis v 1. letnik
PROGRAM: Evropske poslovne študije
Evropski projektni management
Evropske integracije
Gospodarski razvoj regij in mest

Izredni
Maribor2
40
20
20

Na daljavo
40
20
20

Izredni
Maribor3
20
10
10

Na daljavo
20
10
10

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.
Vpis v višji letnik
PROGRAM: Evropske poslovne študije
Evropski projektni management
Evropske integracije
Gospodarski razvoj regij in mest

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

2

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Maribor. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti.

3

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Maribor. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
GERONTOLOGIJA

SOCIALNA

Kraj izvajanja študija
Maribor.
Trajanje študija
Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
Strokovni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov magister-ica socialne gerontologije.
Vpisni pogoji
V magistrski študijski program Socialna gerontologija se lahko vpišejo:
• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel
najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);
• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; (pred bolonjskim
sistemom);
• kdor je končal enakovredne študijske programe, z drugih strokovnih področij ter opravil
dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske
obveznosti magistrant opravi pred zagovorom magistrske naloge, manjkajoče predmete mu
določi Komisija za podiplomski študij po predložitvi vloge.
•
Za enakovredne študijske programe se štejejo: družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske,
ekonomske in poslovne vede.
Neposredno v drugi letnik programa »Socialna gerontologija « se lahko vpišejo kandidati z
univerzitetno izobrazbo iste smeri, pridobljeno v štiriletnih programih.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa
se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega
dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma
predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom.
Določbe o prehodih med programi
Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje »Socialne gerontologije«
so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in
drugimi predpisi:
− iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, z
ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program
Socialne gerontologije praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
− iz specialističnih študijskih programov s področja ekonomije, poslovnih in organizacijskih
ved, upravnih ved, družboslovja. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski
program Socialne gerontologije priznajo primerljive študijske obveznosti.
− Študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program Socialne gerontologije na AMEU ECM, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati po
novem programu.
Vpisna mesta
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Socialna gerontologija magistrski program
Prvi letnik
Vpis v višji letnik

Izredni
Maribor4
40
20

Na daljavo
40
20

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE EKOREMEDIACIJE
Kraj izvajanja študija
Maribor.
Trajanje študija
Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
Strokovni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov magister-ica ekoremediacij.
Vpisni pogoji
V magistrski študijski program Ekoremediacije se lahko vpišejo:
• kdor je končal študijski program Ekoremediacije prve stopnje (po bolonjskem sistemu);
• kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk in opravil vsaj 40
ECTS vsebin z okoljsko tematiko;
 študentje, ki so končali univerzitetni študijski program pred novelo ZVIS istega ali drugega
strokovnega področja, ki se jim priznajo študijske obveznosti in sicer:
o 50 ECTS iz okoljskih vsebin
o za druga področja pa bo Komisija za študijske zadeve na visokošolskem zavodu
preučila vsako vlogo posebej in glede na to določila priznane kreditne točke;
 študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS istega
strokovnega področja,
• študentje, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS drugega
strokovnega ne-okoljskega področja in morajo pred izbiro magistrske teme opraviti študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 40 ECTS, ustreznih smernih predmetov
prve stopnje študijskega programa Ekoremediacije na ECM, ki jih določi Komisija za študijske
zadeve med temeljnimi smernimi predmeti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa
se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega
dela) ter dokazila o kandidatovi okoljski aktivnosti.
Določbe o prehodih med programi
Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje »Ekoremediacije« so
mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi
predpisi:
− iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, z
ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program
Ekoremediacije praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
− iz specialističnih študijskih programov s področja biologije, geografije, sociologije,
filozofije, varstva okolja, kmetijstva, arhitekture, gradbeništva in medicine. Tem
4
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−

kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Ekoremediacije priznajo primerljive
študijske obveznosti.
Študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program na ECM, se določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati po novem programu.

Vpisna mesta
Ekoremediacije magistrski program
Prvi letnik
Vpis v višji letnik

Izredni
Maribor5
40
20

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ARHIVISTIKA IN
DOKUMENTOLOGIJA
Kraj izvajanja študija
Maribor.
Trajanje študija
Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
Strokovni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov magister-ica arhivistike in dokumentologije.
Vpisni pogoji
V magistrski študijski program Arhivistika in dokumentologija sistemov se lahko vpišejo:
 kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel
najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);
 kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; (pred bolonjskim
sistemom);
 kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih
strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 ECTS.
Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, humanistične, informacijske,
bibliotekarske, upravne, organizacijske in poslovne vede.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa
AMEU-ECM lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru
omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena
50%, ocena diplomskega dela 50%).
Določbe o prehodih med programi

5
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Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje »Arhivistika in
dokumentolgija« so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi
programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2012) in drugimi predpisi iz:
− študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6.2004, z
ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program
priznajo primerljive študijske obveznosti,
− specialističnih študijskih programov s področij pravo, uprava, organizacijske vede,
poslovne vede, informatika, ekonomija in celotne družboslovne in humanistične vede.
Tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program priznajo primerljive študijske
obveznosti.
− študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program; tem se določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo dokončati študij.
Vpisna mesta
Arhivistika in dokumentologija - magistrski program

izredni
Maribor

Prvi letnik
Vpis v višji letnik

40
20

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ZDRAVSTVENE
VEDE
Kraj izvajanja študija
Maribor..
Trajanje študija
Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
Strokovni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov Magister zdravstvenih ved ali magistrica zdravstvenih ved
(mag. zdr. ved).
Študijske smeri
Študijski program ima v drugem letniku 4 smeri med katerimi lahko izbira študent. Študent lahko
izbira med smermi: Javno zdravje, Zdravstvena nega, Fizioterapija in Integrativne zdravstvene vede.
Vpisni pogoji
V študijski program 2. stopnje Zdravstvene vede, se v skladu z 38. a členom in 16. členom prehodnih
določb Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je:
1. smer Zdravstvena nega:
A) končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege;
B) končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVIS, v
obsegu 180 ECTS.
2. smer Fizioterapija
A) končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja fizioterapije.
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B) končal visokošolski strokovni študijski program s področja fizioterapije pred novelo ZVIS, v obsegu
180 ECTS.
3. smer Javno zdravje
A) končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvenih ved.
B) končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvenih ved pred novelo ZVIS, v
obsegu 180 ECTS.
C) končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved –
program Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 180 ECTS
+ specializacija v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), pred novelo ZVIS, v obsegu 240
ECTS.
4. smer Integrativne zdravstvene vede
A) končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvenih ved.
B) končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvenih ved pred novelo ZVIS, v
obsegu 180 ECTS.
C) končal študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS z drugih strokovnih področij. Pred
vpisom v program mora kandidat opraviti diferencialne izpite v obsegu 18 ECTS, in sicer Anatomija s
histologijo (7 ECTS), Fiziologija s patofiziologijo (5 ECTS) ter Funkcionalna anatomija (6 ECTS).
D) končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved –
program Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 180 ECTS
+ specializacija v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), pred novelo ZVIS, v obsegu 240
ECTS.
E) končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali visokošolski študijski program
180 ECTS + specializacija 60 ECTS) z drugih strokovnih področij pred novelo ZVIS, v obsegu 240
ECTS. Pred vpisom v program mora kandidat opraviti diferencialne izpite v obsegu 18 ECTS, in sicer
Anatomija s histologijo (7 ECTS), Fiziologija s patofiziologijo (5 ECTS) ter Funkcionalna anatomija (6
ECTS).
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa
V primeru omejitve bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno diplomskega dela (20%) in glede
na povprečno oceno študija (80%).
Določbe o prehodih med programi
Prehodi so urejeni z Merili za prehode med študijskimi programi (NAKVIS) in ZViS ter drugimi predpisi:
- iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6.2004, z ustreznih
strokovnih področij; tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program priznajo primerljive
študijske obveznosti,
- iz specialističnih študijskih programov z ustreznih področij; tem kandidatom se ob vpisu v magistrski
študijski program priznajo primerljive študijske obveznosti,
- študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis v novi študijski program, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo dokončati študij.
V 2. letnik magistrskega študijskega programa se po Merilih za prehode lahko vpiše študent sorodnega
magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa Zdravstvene vede,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih
kompetenc kot magistrski študijski program Zdravstvene vede in
- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv
predmetnik študijskega programa v vsaj 50% kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti
študenta).
Vpisna mesta
Vpis v 1. letnik
Program
Maribor
20

Zdravstvene vede

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.
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Izredni
Murska Sobota
20

Vpis v višji letnik
Študijska smer
Maribor
20
20
20
20

Zdravstvena nega
Fizioterapija
Javno zdravje
Integrativna medicina

Izredni
Murska Sobota
20
20
20
20

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM SOCIALNE GERONTOLOGIJE
Kraj izvajanja študija
Maribor.
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
Znanstveni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov doktor-ica znanosti.
Vpisni pogoji
V doktorski študijski program Socialna gerontologija se lahko vpišejo:
• kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pri tem na prvi in
drugi stopnji ali na enovitem magistrskem študiju dosegel skupno najmanj 300 kreditnih točk
po ECTS (po bolonjskem sistemu);
• kdor je končal študijski program iz četrtega odstavka 36. čl. Zakona o visokem šolstvu, če je
ovrednoten s 300 KT;
• kdor je dokončal študijski program druge stopnje – UNI program sprejet pred 11.6.2004;
• kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski
program za pridobitev specializacije. Tem kandidatom se pred vpisom v študijski program
določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS točk.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa,
bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno magistrskega študija brez ocene magistrske
naloge (ali povprečno oceno zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski
študij) in glede na oceno magistrske naloge. Vsak od omenjenih dveh kriterijev ima enako težo. V
primeru, da magistrski študij ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edini
kriterij šteje povprečna ocena magistrskega študija. Prednostno bodo uvrščeni tudi študentje, ki so
objavili znanstveni prispevek v indeksirani reviji z IF.
Določbe o prehodih med programi
V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je
možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za
prehode se obravnavajo individualno skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je
študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo
izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko diplomo študijskega programa druge stopnje iz
socialne gerontologije.
Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev
magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev
univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se skladno s 3. alinejo 16.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo
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študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik,
pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske
disertacije.
Vpisna mesta
Socialna gerontologija doktorski program
Prvi letnik
Vpis v višji letnik

Izredni
Maribor6
30
30

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih
dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane
Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI
MANAGEMENT
Kraj izvajanja študija
Maribor
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
Znanstveni naziv
Diplomant-ka dobi strokovni naslov doktor-ica znanosti, znanstveno področje komunikologija
(komunikacijski management).
Vpisni pogoji
V doktorski študijski program Strateški komunikacijski management se lahko vpišejo diplomanti:
• študijskih programov druge stopnje,
• študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih
magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS,
• dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem
končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se pred
vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,
• študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem
študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004; tem
kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk,
• študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.
Diplomanti drugih domačih in tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji kot
veljajo za študente RS, po tem, ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za
nadaljevanje izobraževanja na AMEU - ECM ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene
izobrazbe v tujini.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa,
Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in
strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
1. uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
6
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- študijskih programov druge stopnje
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem
programu
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po
končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
2. ocena dosežena na izbirnem izpitu – 50% teže.
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 %
izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
- znanstvena monografija
- samostojni znanstveni sestavek v monografiji
- izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
- strokovna monografija,
- samostojni strokovni sestavk v monografiji,
- objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
- strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
- uredništvo monografije ali revije,
- druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Določbe o prehodih med programi
V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je
možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za
prehode se obravnavajo individualno skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je
študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo
izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko diplomo.
Ker gre za nov doktorski študijski program, ki je vsebinsko specifičen in vsebuje zelo zahtevne nove
programske vsebine s področja komunikacij in managementa, smo omejili priznavanje predhodno
pridobljenega znanja na sorodnih doktorskih študijskih programih na skupno 90 ECTS. Glede na
predhodno pridobljeno izobrazbo se študentu prizna največ 80 ECTS (glede na izpolnjevanje vpisnih
pogojev) in dodatno 10 ECTS na podlagi vseživljenjskega izobraževanja (izkustveno učenje, seminarji,
objave prispevkov idr.), kot navajamo v predhodni točki vloge. Strateška, izobraževalna,
organizacijska, informacijska, komunikacijska, medijska, etična, pedagoška in razvojna programska
usmerjenost doktorskega študijskega programa »Strateški komunikacijski management« temelji na
visokih programskih standardih, odličnosti, komunikacijski posebnosti in znanstveni prepoznavnosti s
ciljem, da postanemo vodilna regionalna institucija za izobraževanje doktorandov na področju
strateškega komunikacijskega managementa.
Vpisna mesta
Strateški komunikacijski management doktorski program
1. letnik
Vpis v višji letnik

Izredni
Maribor7
15
15

Študij se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 10 študentov.

7

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Maribor. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti.
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DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PROJEKTNI MANAGEMENT8
Kraj izvajanja študija
Maribor
Trajanje študija
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
Znanstveni naziv
doktor znanosti oz. doktorica znanosti, okrajšava: dr.
Vpisni pogoji
V doktorski študijski program Projektni management se lahko vpišejo diplomanti:
1. študijskih programov druge stopnje,
2. študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih
magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS,
3. dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali
visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se pred vpisom v študijski
program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,
4. študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem
študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004; tem
kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk, 5. študijskih
programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.
Diplomanti drugih domačih in tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo
za študente RS, po tem, ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje
izobraževanja na AMEU - ECM ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa,
Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in
strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
1. uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
- študijskih programov druge stopnje
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem
programu
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po
končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
2. ocena dosežena na izbirnem izpitu – 50% teže.
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 %
izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
- znanstvena monografija
- samostojni znanstveni sestavek v monografiji
- izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
- strokovna monografija,
8

V postopku akreditacije
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samostojni strokovni sestavek v monografiji,
objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
uredništvo monografije ali revije,
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Določbe o prehodih med programi
Pri prehodih med študijskimi programi se upošteva veljaven Zakon o visokem šolstvu, Merila za
prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel Svet NAKVIS-a, in notranji akti zavoda.
Komisija za študijske zadeve AMEU – ECM, ki je pristojna za posamezni študijski program, odloča o
prošnji študenta za prehod iz enega študijskega programa v drugi študijski program in opravlja naloge
priznavanja in vrednotenja izobraževanja.
Prehod v predloženi študijski program je možen iz drugih študijskih programov tretje stopnje ter iz
študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti.
Prehodi so možni med študijskimi programi s sorodnih področij:
- ki so javno veljavni v RS,
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Sorodna so vsa področja, ki so povezana z managementom in organizacijo. Torej prehodi so možni s
študijskih programov, ki vsebujejo elemente managementa in organizacije.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v predloženi studijski program, upošteva pa se tudi obseg
razpoložljivih študijskih mest, ki jih je potrdil senat in so javno objavljeni.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega in pri vzporednem študiju se študentu priznajo
izpiti in druge študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo
po študijskem programu. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v RS ali
tujini, se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik na predloženem študijskem programu.
Kandidat v skladu z določili razpisa zavoda vloži prijavo in predloži dokazila: predmetnik predhodnega
študijskega programa, učne načrte predmetov, ki jih je opravil v predhodnem študijskem programu in
dokazilo o doseženem uspehu pri posameznem predmetu. Komisija vsako vlogo obravnava
individualno, saj so študijski programu, ki so jih zaključili kandidati, in njihove predhodno opravljene
študijske obveznosti različni. Pri odločitvi o prehodu iz enega študijskega programa v drugega določi
komisija študijske obveznosti in kreditne točke iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, in vsebino
študijskih obveznosti (predmete) in obseg študijskih obveznosti (ECTS), ki jih mora študent opraviti,
če želi diplomirati v novem programu.
Vpisna mesta
Projektni management – doktorski program

Izredni študij
Maribor9
25
25

Vpis v 1. Letnik
Vpis v višji letnik
Študij se bo izvajal v primeru zadostnega vpisa.

9

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Maribor. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti.
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