VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
MLC Fakulteta za management in pravo izvaja magistrski študijski program II. stopnje: Management in

poslovno pravo.

Informacije o študiju lahko kandidati dobijo:
-

po telefonu: (0)59 047 920 ali 051 664 405 ali 040 931 231 ali 040 937 931,
elektronski pošti (info@mlcljubljana.com),
na spletni strani (www.mlcljubljana.com) ali
osebno na sedežu fakultete.

Informativno mesto in informativni dnevi: Tržaška 207, 1000 Ljubljana:




15. 2. 2019 ob 12.00 uri in ob 17.00 uri,
16. 2. 2019 ob 11.00 uri,
21. 8. 2019 ob 17.00 uri.

Dodatni informativni dnevi se določijo skladno z izkazanim zanimanjem bodočih študentov in objavljajo
na spletni strani fakultete www.mlcljubljana.com.
Prijavni rok:
-

od 12. februarja do zasedbe mest oz. najkasneje do 30. septembra 2019

Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:

vloge

na

spletnem

portalu

eVŠ

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo
za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu
zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis).
2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno
poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ
do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je
besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do
zaključka prijavnega roka.
Vpis:
Kandidati bodo na podlagi oddane prijavnice prejeli vabilo na vpis po pošti ali e-pošti. Vpis je možen le
za tiste, ki so predhodno oddali elektronsko prijavnico. Elektronsko prijavnico lahko izpolnite tudi na sedežu
naše fakultete.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE »MANAGEMENT IN POSLOVNO
PRAVO«
Trajanje študija: Študij traja 2 leti.
Strokovni naslov po zaključenem študiju: magister/magistrica managementa in poslovnega prava (mag.
manag. in posl. prav.)
Vpisni pogoji – državljani Republike Slovenije
V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
-

študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (pravo, poslovne vede, ekonomija)
ovrednotenih s 180 ECTS,
študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu najmanj 180 ECTS.
Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 12 ECTS iz predmetov:
Uvod v pravo (6 ECTS) in Računovodstvo (6 ECTS).

Kandidati morajo dodatno obveznost opraviti pred vpisom v magistrski študijski program, na študijskem
programu "Management in pravo VS" ali v primerljivih študijskih programih.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna
ocena - 60%, ocena diplomskega dela - 40%) oz. dodiplomskega študija.

Vpisna mesta
redni izredni
Management in poslovno pravo – magistrski program 30

Vpisni pogoji – tuji državljani
V magistrski študijski program Management in poslovno pravo se lahko vpiše tudi, kdor je pridobil
izobrazbo v tujini, ki je primerljiva z visokošolsko diplomo po programu za pridobitev visokošolske
strokovne izobrazbe. Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini, skupaj s prijavo za
vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja z zahtevanimi
dokazili.
Pogoj za vpis tujih državljanov je izkazano znanje angleškega jezika, vsaj na ravni B2.
Vpisna mesta
Management and Business Law – Master's Degree

Izredni študij v angleščini
30*

*V primeru, da bo število vpisanih študentov manjše od 10 se bo študijski program izvajal v obliki
individualnih konzultacij.
Podrobne informacije glede postopka priznavanja prijavitelji pridobijo pri pooblaščeni osebi za postopke
priznavanja tuje izobrazbe, ki je: Natja Lavrič, uni.dipl.prav, na tel. št.: 040 931 231 ali (0)59 047 920 ali na
info@mlcljubljana.com.

VPIS V VIŠJI LETNIK – PROGRAM DRUGE STOPNJE » MANAGEMENT IN POSLOVNO
PRAVO«
Študenti, ki niso zaključili magistrskega študija, se vpišejo v prvi letnik. Priznava se opravljene obveznosti
formalnega in neformalnega izobraževanja in na osnovi teh določi individualni študijski načrt.
Za vpis v 2. letnik se kandidati prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, kot je opisano v poglavju »Način prijave« za prvi letnik, in v istih prijavnih
rokih. Po uspešno oddani elektronski prijavi vas bomo povabili k vpisu na fakulteto po navadni pošti ali po
e-pošti.
Študent se lahko vpiše v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Management in poslovno pravo, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
- pristojna komisija oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s
predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2.
stopnje management in poslovno pravo,
- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem
programu.
Pri vpisu v višji letnik se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
- formalno in neformalno pridobljena znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.
V višji letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti starih univerzitetnih študijskih programov iz ustreznih področij
(pravo, poslovne vede, ekonomija), če so opravili najmanj 240 ECTS. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in
morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi
za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 ECTS
skupaj z magistrskim delom.
Vpisna mesta
redni izredni
Magister managementa in poslovnega prava (2. letnik) 15
Informacije o zanimivostih in prednostih sodobnega študija managementa in poslovnega prava dobite na
spletnih straneh fakultete www.mlcljubljana.com.

