Razpis za vpis MLC Fakultete za management in pravo
Ljubljana v visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje “Management in pravo VS” v študijskem letu
2020/2021
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
•
•
•

14. 2. 2020 ob 12.00 uri in ob 17.00 uri
15. 2. 2020 ob 11.00 uri in
26. 8. 2020 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 2020

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.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE »MANAGEMENT
IN PRAVO«
Trajanje študija: Študij traja 3 leta.
Strokovni naslov po zaključenem študiju: diplomirani poslovni pravnik (VS) oz. diplomirana poslovna
pravnica (VS).
Vpisni pogoji – državljani Republike Slovenije
V visokošolski strokovni študijski program Management in pravo VS se lahko vpiše, kdor je opravil maturo,
poklicno maturo ali zaključni izpit po katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Za
uspešen študij na programu »Management in pravo« so pomembne splošne kompetence in niso nujne
specifične kompetence ali kakšne drugačne posebne sposobnosti.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
•
•

splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi - 50 %
v motivacijskem pismu izkazan odnos do študija in podjetništva - 50 %

Za uspešen študij na programu »Management in pravo« so pomembne splošne kompetence in niso nujne
specifične kompetence, pomembno pa je zanimanje in izkazan interes za inovativnost, podjetništvo, uvajanje
novih poslovnih pristopov in inoviranje procesov v okviru veljavne zakonodaje.
Vpisna mesta
Management in pravo – visokošolski strokovni program

Redni
20*

Izredni
60

*Redni študij se bo izvajal ob pogoju vsaj 15 vpisanih študentov.
Vpisni pogoji – tuji državljani
V visokošolski strokovni študijski program Management in pravo se lahko vpiše tudi, kdor je pridobil
izobrazbo v tujini, ki je primerljiva s splošno maturo, poklicno maturo ali zaključnim izpitom po katerem
koli programu za pridobitev srednje 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 law – Bachelor's Degree

Izredni študij v angleščini
30*

*Študij v angleščini se bo izvajal ob pogoju vsaj 10 vpisanih študentov. V primeru, da bo število vpisanih
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 PRVE STOPNJE » MANAGEMENT IN PRAVO«
Za vpis v 2. ali 3. 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.
Vpisni pogoji
Diplomanti višješolskih programov (sprejetih pred letom 1994) se v program “Management in pravo”
vpišejo v tretji letnik. Komisija za študijske zadeve, ob upoštevanju pridobivanja kompetenc programa in
glede na predhodno pridobljena znanja ter delovno prakso, določi individualni študijski načrt za vsakega
vpisanega študenta.
Diplomante programov višjih strokovnih šol, ustanovljenih po 1994 se v program “Management in pravo
VS” vpišejo v drugi letnik. Dodatno se študentom lahko priznajo študijske obveznosti glede na program
predhodnega izobraževanja in primerljivost pridobljenih kompetenc v predhodnem izobraževanju. Študentu
se določi individualni študijski načrt in program obveznosti glede na njegov načrt profesionalnega razvoja
in kompetence pridobljene v predhodnem izobraževanju.
Študenti, ki niso zaključili višješolskega ali visokošolskega študija, se vpišejo v prvi letnik, priznava se
opravljene obveznosti formalnega in neformalnega izobraževanja in na osnovi teh določi individualni
študijski načrt.
Prehodi iz programov univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov, kjer študenti pridobivajo
primerljive kompetence, omogočajo vpis v drugi in tretji letnik programa »Management in pravo VS« ob
pogojih:
- v drugi letnik programa se lahko vpišejo študenti, ki so na programu iz katerega prihajajo opravili vsaj 48
ECTS primerljivih študijskih obveznosti z obveznostmi tega programa,
- v tretji letnik programa se lahko vpišejo študenti, ki so na programu iz katerega prihajajo opravili vsaj 96
ECTS primerljivih študijskih obveznosti z obveznostmi tega programa.
Študenti ostalih študijskih programov se vpišejo v ta program skladno z Merili in formalno ali neformalno
pridobljenimi znanji primerljivimi z znanji kot jih pridobijo v tem programu. Tudi za te študente se program
obveznosti določa na osnovi individualnega študijskega načrta.
Vpisna mesta
Diplomirani poslovni pravnik VS (2. letnik)
Diplomirani poslovni pravnik VS (3. letnik)

redni
-

izredni
10
10

Informacije o zanimivostih in prednostih sodobnega študija managementa in prava dobite na spletnih
straneh fakultete www.mlcljubljana.com.

