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1 .  O fakulteti

1 .1 . Predstavitev

Fakulteta za državne in evropske študije je samostojni in zasebni visokošol-
ski zavod, ustanovljen 17. 8. 2000. V svojem pedagoškem, znanstvenem in 
raziskovalnem poslanstvu je posvečena državnim in evropskim študijam, 
ki jih konkretizira skozi akreditirane progame javne uprave (I., II. in III. sto-
pnja) ter mednarodne in diplomatske študije. V tem je prvi vsebinski, in 
zato najpomembnejši, doprinos fakultete v slovenski akademski prostor, ki 
nima fakultete, ki bi se celovito posvečala državnim in evropskim študijam. 
Program javne uprave je zato specifika FDŠ in se pomembno loči od dru-
gih bolj upravno-tehničnih (administrativnih) programov javne uprave po 
tem, da študentom daje široko pravno znanje. Tega vsak zaposleni v javni 
upravi, ne le pravniki, nujno potrebuje, če naj bo sposoben samostojnega 
in zares odgovornega dela.

Študenti na FDŠ pa ne dobijo le splošnih znanj o državi in njeni upravi, 
temveč se podrobno seznanijo še z etičnimi, varnostnimi, obrambnimi 
ter strateškimi vprašanji, katerih poznavanje je nujno za celovito razume-
vanje države v današnjem post-modernem svetu. V tem svetu pa, hočeš 
nočeš, edini (če ne celo glavni) akter ni več država, temveč številni drugi 
globalni igralci ter silnice, katerih poznavanje in razumevanje je bistvo 
za poznavanje, razumevanje, delovanje in vodenje sodobne države. To 
dimenzijo znanja na FDŠ zagotavlja program mednarodnih in diplomat-
skih študij.

Povedano priča o tem, da je FDŠ edinstvena izobraževalna ustanova v Slo-
venija, saj nobena druga primerljiva fakulteta ne daje tako široko interdisci-
plinarnega znanja, ki ga podajajo prvovrstni strokovnjaki, med katerimi so 
očetje slovenske države, bivši predsedniki ustavnega sodišča, visokošolski 
učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih ključnih institucijah držav ter 
mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri.

Fakulteta je v svojem poslanstvu primarno zavezana študentom. Ob spo-
štovanju pravic in celokupne osebnostne integritete študentov je namen 
fakultete izobraziti kvaliteten kader, ki bo s svojim znanjem prispeval k ra-
zvoju javnoupravne znanosti. Fakulteta tako izobražuje kader, ki ga ne bo 
odlikoval birokratski um, temveč kritični in ustvarjalni razum, ki bo aktivno 
prispeval k izgradnji resnično pravne in demokratične slovenske države. 
A naše poslanstvo se ne konča že pri tem, saj želi fakulteta s svojim de-
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lovanjem pozitivno vplivati na razvoj države na vseh področjih. Zlasti je 
usmerjena v izobraževanje in nadaljevalno izpopolnjevanje strokovnjakov 
na področju javne uprave, s čimer neposredno vpliva na kvaliteto delo-
vanja celotnega javnega sektorja. Sodeluje tudi v postopkih pridobivanja 
strokovnih referenc za upravljanje dejanj v upravnih postopkih, s čimer 
vpliva na zakonitost in kvaliteto upravnega odločanja.

Uspeh delovanja fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplo-
mantov, magistrov in doktorantov. V času obstoja fakultete je diplomiralo, 
magistriralo in doktoriralo že več sto posameznikov, ki zasedajo pomemb-
na delovna mesta v državni in javni upravi v širšem smislu, nekateri so celo 
na najodgovornejših položajih, vključno z ministrskimi. Za študente FDŠ je 
tako dolgo veljalo, da gre za tisto že delovno-aktivno slovensko populacijo, 
ki je željna dodatnega in novega znanja. Študenti fakultete tako običajno 
nimajo težav z zaposlitvijo, saj jim pridobljeno znanje omogoča, da svoje 
obstoječe zaposlitve ne le ohranijo, temveč da lahko napredujejo na bolj 
zahtevna in odgovorna delovna mesta. Za vse študente pa fakulteta po-
nuja ustrezne informacije za njihovo integracijo na trg dela in širše v profe-
sionalne vode. V ta namen je fakulteta ustanovila karierni center in alumni 
klub, krepi pa tudi iniciative vseživljenjskega učenja.

Delovanje fakultete je tako nazadnje – čeprav ne z vidika pomembno-
sti - podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podob-
no usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče 
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izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem 
pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k tistemu, v kar se po-
stopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč 
tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih bomo pošiljali tudi na delo 
v institucije EU.

Fakulteta si tako vseskozi prizadeva za ohranjanje in izboljševanje ka-
kovosti pedagoškega dela. Pri tem fakulteta deluje skladno s sodobnim 
evropskim bolonjskim modelom študija in je odprta za povezovanje, ki 
ga predvideva Lizbonska strategija. Fakulteta je v letu 2012 prejela prvo 
Erasmus listino, kar ji bo omogočilo institucionalno izmenjavo študentov 
in profesorjev z drugimi sorodnimi evropskimi institucijami. S temi pa 
sodelovanje poteka že od nekdaj in sicer na osnovi drugih bilateralnih 
dogovorov. FDŠ tako vsako leto soorganizira mednarodno konferenco 
s področja teorije prava in etike, na kateri sodelujejo priznani medna-
rodni strokovnjaki z univerz sosednjih držav Italije, Avstrije in Hrvaške. 
Vsako leto fakulteta organizira vsaj eno poletno šolo, ki poteka tudi v 
angleškem jeziku z mednarodno udeležbo. Tovrstna praksa, sicer na višji 
akademski osnovi, je uveljavljena že sedaj v okviru Akademskega foruma 
fakultete, ki tradicionalno gosti pomembna domača in tuja akademska 
imena. Fakulteta poleg omenjenih goji še številne druge oblike medna-
rodnega sodelovanja, med katerimi bi veljalo še posebej omeniti njeno 
institucionalno in vsebinsko članstvo v projektu GLOTHRO, v konzorciju 
mediteranske univerze EMUNI, posebne odnose pa ima vzpostavljene 
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tudi z Diplomatsko akademijo na Dunaju ter partnerskimi fakultetami v 
okviru Erasmus + programa.

Fakulteta goji tudi močno založniško dejavnost. Poleg izdajanja lastnih 
učbenikov je ključni znanstveno-založniški doprinos fakultete v slovenski 
prostor prav gotovo Komentar Ustave Republike Slovenije, ki je edino delo 
te vrste v Sloveniji in je kot temeljni znanstveno-strokovni spoznavni vir o 

slovenski ustavnosti neprecenljive vrednosti.

1 .2 . Vizija in poslanstvo

Fakulteta deluje skladno s sodobnim evropskim bolonjskim modelom 
študija in je odprta za povezovanje, ki ga predvideva Lizbonska strategija. 
Fakulteta si prizadeva za odlično kakovost pedagoškega dela. Poslanstvo 
fakultete je izobraziti kvaliteten kader, ki bo s svojim znanjem prispeval k 
razvoju javnoupravne znanosti. Fakulteta ima svoj sedež na Brdu pri Kranju 
in je tako že izvorno vpeta v gorenjsko okolje. Prav tako ima fakulteta štu-
dijski enoti v Ljubljani in v Mariboru.

Cilj fakultete je vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akadem-
skega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na zalo-
žniškem področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso. S svojim znanjem 
v svojstvu profesorjev, članov alumni kluba in študentov si prizadeva, da 
Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje njen ustavni red: to je pravna in 
demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic.

Fakulteta bo v prihodnje segla tudi prek slovenskih akademskih meja. Na-
vezali bomo čim več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tu-
jimi fakultetami, vpeljali izmenjavo profesorjev, študentov ter dobrih praks 
in tako poskrbeli za našo polnopravno vključitev v evropski akademski in 
raziskovalni prostor.

V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski 
status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki 
bodo želeli pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem razisko-
valnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To 
znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi v naši širši politični sku-
pnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner.
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1 .3 .  Programi

Fakulteta izvaja naslednje študijske programe, ki imajo javnopravno velja-
vo:

 dodiplomski študij:- 

•	 	 triletni	visokošolski	študijski	program	»Upravno	pravo«	I.	stopnje

•	 	 triletni	univerzitetni	študijski	program	»Javna	uprava«	I.	stopnje

 podiplomski študij:- 

•	 	 strokovni	magistrski	program	»Javna	uprava«	II.	stopnje,

•	 	 strokovni	magistrski	program	»Mednarodne	in	diplomatske	študije«	
II. stopnje,

•	 	 doktorski	študijski	program	»Javna	uprava«	III.	stopnje,

•	 	 doktorski	študijski	program	»Mednarodne	in	diplomatske	študije«	III.	

stopnje.

1 .4 .  Koncesionirani programi

Fakulteta je za naslednje študijske programe pridobila tudi državno kon-
cesijo:

 70 vpisnih mest-  za dodiplomski univerzitetni študijski program I. sto-
pnje »Javna uprava«,

 70 vpisnih mest-  za podiplomski študijski program II. stopnje »Javna 
uprava«,

 70 vpisnih mest-  za podiplomski študijski program II. stopnje »Medna-
rodne in diplomatske študije«.

V okviru navedenega števila koncesioniranih vpisnih mest je študij brez-
plačen. Na brezplačen (redni) študij se lahko prijavijo tudi zaposleni kan-
didati. Kandidati, ki se ne uvrstijo v okvir števila koncesioniranih mest, pla-
čajo šolnino.
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1 .5 .  Kontaktni podatki za vpis

Sedež:
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Predoslje 39, 4000 Kranj
Tel.: 040 740 500
Faks: 04 260 18 55
e-pošta: brdo@fds.si
URL: www.fds.si
Facebook: Fakulteta za državne in evropske študije (uradna spletna stran)
Twitter: @BrdoFDS
eUniverza: www.euniverza.si

1 .6 .  Vodstvo fakultete

Dekan: izr. prof. dr. Matej Avbelj 
Prodekan	za	študijske	in	študentske	zadeve:	doc.	dr.	Jernej	Letnar	Černič 
Prodekan	za	znanstveno	raziskovanje	in	razvoj:	izr.	prof.	dr.	Anton	Jerovšek 
Predsednica	UO:	mag.	Olga	Jambrek
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1 .7 .  Akademski zbor fakultete

PRIIMEK IME NAZIV

Anžič Andrej redni profesor

Avbelj Matej izredni profesor

Bratun Zvonimir docent

Brožič Liliana docentka

Čaleta Denis izredni profesor

Čebulj Janez	 izredni profesor

Črnčec Damir izredni profesor

Dežman Aljoša docent 

Dujić Slobodan izredni profesor

Ferk Petra docentka

Frece Lydia profesorica nemškega jezika, 
lektorica

Gozdana Miglič docentka

Hudej Nika asistentka

Igličar Albin redni profesor

Jambrek Peter redni profesor

Jazbec Milan redni profesor

Jerovšek Anton izredni profesor

Justinek Gorazd docent

Kecman Srećko profesor angleškega jezika, 
lektor

Kos Borivoj asistent

Lesjak Andrej asistent

Letnar	Černič Jernej docent

Matijašević Nina asistentka

Mavčič Arne Marjan redni profesor

Mulec Breda docentka

Novak Marko izredni profesor

Penca Jerneja docentka

Petrič Ernest redni profesor

Podlipnik Jernej docent

Puharič Krešo redni profesor
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Raščan Stanislav docent 

Rejc Žiga asistent

Rupel Dimitrij redni profesor

Senčur Miloš docent

Strahovnik Vojko docent

Štritof Brus Mojca višja predavateljica

Temeljotov Salaj Alenka izredna profesorica

Tratar Boštjan docent

Trpin Gorazd izredni profesor

Trstenjak Verica redna profesorica

Valentinčič Dejan asistent

Vatovec Katarina asistentka

Vodovnik Zvone redni profesor

Žaberl Miroslav docent
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2 . Študijski programi

2 .1 .  Dodiplomski študij »Upravno pravo« - I . stopnja

Visokošolski dodiplomski študij upravnega prava traja tri leta oziroma 
šest semestrov, ovrednoten pa je s 180 kreditnimi točkami. Študij je 
enoten, predmeti pa so celoletni in semestralni. Vsi semestri so name-
njeni obiskovanju predavanj, seminarjev in študijskih delavnic ter opra-
vljanju izpitov.

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje študija programa Upravno pravo 
doseže študent(-ka) strokovni naslov: diplomant/diplomantka upravnega 
prava (VS), okrajšava: dipl. upr. prav. (VS).

 Pogoji za vpis

V prvi letnik dodiplomskega visokošolskega programa Upravno pravo se 
lahko vpiše:

•	 kdor	je	uspešno	opravil	maturo;

•	 kdor	je	uspešno	opravil	poklicno	maturo	po	katerem	koli	srednješolskem	
programu;

•	 kdor	je	pred	1.	6.	1995	končal	katerikoli	štiriletni	srednješolski	program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje 
v tujini.

 Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, dabo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se bodo pri izbiri kandida-
tov upoštevali naslednji kriteriji:

-  splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni matu-
ri 60 % točk,

-  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Po enakih kriterijih se pri omejitvi vpisa izbira kandidate, ki so končali ena-

kovredno izobraževanje v tujini.
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 Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi 
študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje.

Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zago-
tavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po 
kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega 
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega štu-
dijskega programa.

Pri tem bo prehod možen iz dodiplomskih študijskih programov s podro-
čij prava, uprave in javne uprave, s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, 
ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti študijskega programa 
Upravno pravo.

Pri tem se bo upoštevalo:

-  izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev visokošol-
ske izobrazbe,

-  obseg razpoložljivih mest,

-  minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če 
želi diplomirati na univerzitetnem programu,

-  izpite in študijske obveznosti iz strokovnih študijskih programov, ki se lah-
ko priznajo, ter

-  diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent opra-

viti v času študija do zagovora diplome.
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 Posamezne učne enote z obsegom in KT – »Upravno pravo« - 
I . stopnja

 1 . letnik

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

VAJE	(ŠT.	
UR)

KT

1. Državna ureditev 45 30 8

2. Samouprava lokalnih skupnosti 40 20 7

3. Pravo človekovih pravic 45 30 8

4. Upravno pravo – splošni del 45 30 8

5. Organizacija javne uprave 40 20 7

6. Management in ekonomičnost v 
javnem sektorju

40 30 7

7. Tuja terminologija - angleški jezik 25 30 6

8. Metodologija družboslovnega 
raziskovanja – obvezni izbirni 
predmet

20 20 3

9. Izbirni predmet 1 20 20 3

10. Izbirni predmet 2 20 20 3

340 250 60

 

 2 . letnik

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

VAJE	(ŠT.	
UR)

KT

1. Javne	službe 40 20 8

2. Uslužbenska razmerja 45 30 8

3. Financiranje javne porabe 45 20 8

4. Upravno procesno pravo 55 40 8

5. Socialno varstveni postopki 45 30 7

6. Davčno procesno pravo 45 20 7

7. Obvezna praksa s poročilom 0 0 8

8. Izbirni predmet 1 20 20 3

9. Izbirni predmet 2 20 20 3

315 200 60
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 3 . letnik

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

VAJE	(ŠT.	
UR)

KT

1. Prekrški 55 30 8

2. Davčno pravo 45 30 8

3. Evropsko ustavno pravo 45 30 8

4. Okoljsko in urbano pravo 45 20 7

5. Upravno poslovanje 45 20 7

6. Osebe javnega in zasebnega 
prava

45 20 6

7. Izbirni predmet 1 20 20 3

8. Izbirni predmet 2 20 20 3

9. Diploma 0 0 10

320 190 60

  
Izbirni predmeti

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

VAJE	(ŠT.	
UR)

KT

1. Upravni sistemi 20 20 3

2. Etika v upravi 20 20 3

3. Financiranje in upravljanje EU 
projektov

20 20 3

4. Javno-zasebno	partnerstvo 20 20 3

5. Nevladne organizacije  20 20 3

6. Obrambni in varnostni sistem 20 20 3

7. Policijsko pravo 20 20 3

8. Pravo informacij 20 20 3

9. Pravo socialnih razmerij 20 20 3

10. Osebna stanja 20 20 3

11. Javno	naročanje 20 20 3

12. Nemški jezik 20 20 3
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2 .2 . Dodiplomski študij »Javna uprava« - I . stopnja

Univerzitetni dodiplomski študij javne uprave traja tri leta oziroma šest se-
mestrov,	ovrednoten	pa	 je	s	180	kreditnimi	točkami	oziroma	190	skupaj	
z diplomo. Študij je enoten, predmeti pa so celoletni in semestralni. Vsi 
semestri so namenjeni obiskovanju predavanj, seminarjev in študijskih de-
lavnic ter opravljanju izpitov.

Po	izpolnjenih	pogojih	za	dokončanje	študija	program	Javna	uprava	do-
seže študent(-ka) strokovni naslov: diplomant/diplomantka javne uprave 
(UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN).

 Pogoji za vpis v 1 . letnik

V	univerzitetni	študijski	program	Javna	uprava	se	lahko	vpiše:

-  kdor je uspešno opravil maturo,

-  kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem 
programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, pri tem pa izbrani 
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni ma-
turi,

-		 kdor	je	pred	1.	6.	1995	končal	katerikoli	štiriletni	srednješolski	program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje 
v tujini.

 Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Za določanje vrstnega reda kandidatov za koncesionirana (brezplačna) 
vpisna mesta (brezplačen študij), ali če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se 
bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

Pri kandidatih iz prve alineje:

•	 splošni	uspeh	pri	maturi	60%	točk,

•	 splošni	uspeh	v	3.	in	4.	letniku	40%	točk.

 pri kandidatih iz druge alineje:

•	 splošni	uspeh	pri	poklicni	maturi	40%	točk,
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•	 splošni	uspeh	v	3.	in	4.	letniku	40%	točk,

•	 uspeh	pri	maturitetnem	predmetu	20%	točk.

pri kandidatih iz tretje alineje:

•	 splošni	uspeh	na	zaključnem	izpitu	60%	točk,

•	 splošni	uspeh	v	3.	in	4.	letniku	40%	točk.

Po enakih kriterijih kot pod točko a) se pri omejitvi vpisa izbira kandidate, 
ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

 Vpisna mesta

ZA	DRŽAVLJANE	RS	IN	DRŽAVLJANE	ČLANIC	EU

70 razpisanih rednih vpisnih mest za redni študij in 50 za izredni študij.

ZA	SLOVENCE	BREZ	SLOVENSKEGA	DRŽAVLJANSTVA	IN	DRŽAVLJANE	TRE-
TJIH	DRŽAV

3 razpisana redna vpisna mesta in 25 za izredni študij.

VZPOREDNI	ŠTUDIJ

5 razpisanih izrednih vpisnih mest.

 Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Za vpis po merilih za prehode se kandidati prav tako prijavijo preko  evi-
denčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v RS 
(eVŠ), popolno dokumentacijo pa pošljejo na Fakulteto za državne in 
evropske študije od 1. do 17. septembra.

 Pogoji za vpis v 2 . letnik

V	2.	letnik	univerzitetnega	študijskega	programa	prve	stopnje	Javna	upra-
va se lahko vpišejo:

diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih progra-- 
mov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve 
stopnje	Javna	uprava;
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študenti dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis - 
v	univerzitetni	študijski	program	prve	stopnje	Javna	uprava	in	izpolnjujejo	
pogoje	za	vpis	v	drugi	letnik	v	študijskem	programu,	v	katerem	so	vpisani;

diplomanti	višješolskih	študijskih	programov,	sprejetih	pred	1.	1.	1994,	če	- 
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje 
Javna	uprava;

diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokov-- 
nem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski 
program	prve	stopnje	Javna	uprava.

Ob vpisu v 2. letnik študijska komisija določi, katere obveznosti 2. letnika - 
kandidatu ni treba opraviti ter katere obveznosti mora opraviti do zagovora 
diplomske naloge. Pri tem bodo izhodišča predstavljali naslednji kriteriji:

možen bo prehod iz dodiplomskih študijskih programov s področja prav-- 
nih ved, ekonomije, poslovnih in upravnih ved ter organizacijskih ved, s 
priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu pre-
krivajo	s	predmeti	študijskega	programa	Javna	uprava.

Pri tem se bo upoštevalo:

 izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev univerzite-- 
tne izobrazbe,

 obseg razpoložljivih mest,- 

 minimalno število letnikov in semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi - 
diplomirati na univerzitetnem programu,

 izpite in študijske obveznosti iz strokovnih študijskih programov, ki se - 
lahko priznajo, ter diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih 
mora študent opraviti v času študija do zagovora diplome.

 Vpisna mesta

Število rednih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v 1. letnik. 
Število izrednih mest pa je 48.
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 Posamezne učne enote z obsegom in KT »Javna uprava«  
- 1 . stopnja

 1 . letnik

ZAP 
.ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

VAJE	(ŠT.	
UR)

KT

1. Osnove prava 40 20 7

2. Državna ureditev 45 30 8

3. Pravo človekovih pravic 45 30 7

4. Samouprava lokalnih skupnosti 40 20 7

5. Upravno pravo-splošni del 45 30 7

6. Organizacija javne uprave 40 20 6

7. Pravo javnih služb 40 20 7

8. Tuja terminologija – angleški jezik 
ali nemški jezik

25 30 5

9. Metodologija družboslovnega 
raziskovanja – obvezni izbirni 
predmet

20 20 3

10. Izbirni predmet 2 20 20 3

360 240 60

 2 . letnik

ZAP 
.ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

VAJE	(ŠT.	
UR)

KT

1. Sodno in ustavnosodno varstvo 50 30 8

2. Upravno procesno pravo 55 40 9

3. Posebni upravni postopki 40 20 7

4. Pravo javnih uslužbencev 45 30 8

5. Financiranje javne porabe 45 20 7

6. Davčno procesno pravo 45 20 7

7. Davčno pravo 40 20 6

8. Seminarska naloga  
pri enem od predmetov

2

9. Izbirni predmet 1 20 20 3

10. Izbirni predmet 2 20 20 3

360 220 60



22

 3 . letnik

ZAP. 
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

VAJE	(ŠT.	
UR)

KT

1. Prekrškovno pravo 45 30 8

2. Upravni sistemi 45 30 8

3. Upravno pravo-posebni del 50 30 8

4. Evropsko ustavno pravo 45 30 8

5. Okoljsko in urbano pravo 45 20 7

6. Upravno poslovanje 45 20 7

7. Osebe javnega in zasebnega 
prava

40 20 6

8. Izbirni predmet 1 20 20 3

9. Izbirni predmet 2 20 20 3

10. Seminarska naloga 2

360 220 60

 Izbirni predmeti

ZAP. 
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

VAJE	(ŠT.	
UR)

KT

1. Družbeno-filozofski in 
javnopravni vidki verskih 
skupnosti

20 20 3

2. Etika v upravi 20 20 3

3. Financiranje in upravljanje  
EU projektov

20 20 3

4. Javno	zasebno	partnerstvo 20 20 3

5. Kadrovski management 20 20 3

6. Mediacija in arbitraža 20 20 3

7. Nevladne organizacije 20 20 3

8. Obrambni in varnostni sistem 20 20 3

9. Policijsko pravo 20 20 3

10. Pravo informacij 20 20 3

11. Pravo socialnih razmerij 20 20 3

12. Pravodajni proces z nomotehniko 20 20 3

13. Sodobna obveščevalna dejavnost 20 20 3

14. Ustavno primerjalno pravo 20 20 3
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2 .3 .  Strokovna magistrska programa »Javna uprava«  
in »Mednarodne in diplomatske študije« - II . stopnja

Podiplomska	magistrska	programa	Javna	uprava	in	Mednarodne	in	diplo-
matske študije sta dvoletna strokovna magistrska programa. V prvem letu 
študent opravi 6 obveznih predmetov, v drugem letu pa študent izbere 
eno	od	dveh	študijskih	smeri	(na	Javni	upravi	Upravno-organizacijsko	ali	
Upravno-procesno, na Mednarodnih in diplomatskih študijah pa Medna-
rodno smer ali Diplomacijo), v okviru katere opravi tri obvezne predmete 
in dva izbirna predmeta. Zadnji semester drugega letnika je namenjen pi-
sanju strokovne magistrske naloge.

Po uspešno izpolnjenih pogojih za dokončanje študija doseže študent(-
ka)	 strokovni	 naslov:	magister/magistrica	 javne	 uprave,	 okrajšava	 »mag.	
jav.	 upr.«	 oziroma	 magister	 mednarodnih	 in	 diplomatskih	 študij/magi-
strica	mednarodnih	in	diplomatskih	študij,	okrajšava	»mag.	medn.	in	dipl.	
štud.«.
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 Vpisni pogoji

V	magistrski	študijski	program	»Javna	uprava«	ali	»Mednarodne	in	diplo-
matske	študije«	se	lahko	vpiše,	kdor	je	končal:

 študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (po mednaro-- 
dni standardni klasifikaciji ISCED so to vsi akreditirani dodiplomski programi s 
področja prava (38), družbenih ved (31) in poslovnih in upravnih ved (34) po in 
pred bolonjskim sistemom v Republiki Sloveniji),

 študijski program prve stopnje s področja humanistike (22) oziroma drugih stro-- 
kovnih področij (v tem primeru mora kandidat opraviti naslednje diferencialne 
izpite: Osnove prava, Osnove ustavne ureditve, Materialno upravno pravo ali 
Evropsko ustavno pravo),

 kdor je končal študijski program prve stopnje ali za pridobitev visoke izobrazbe, - 
sprejetim pred 11. 6. 2004 drugih strokovnih področij, vendar pa morajo pred 
vpisom opraviti diferencialne predmete, ki jih glede na strokovno področje 
predhodnega študija določi komisija za študijske zadeve.

 Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če	bo	število	prijavljenih	kandidatov	presegalo	število	razpisanih	mest,	bo	
sprejeta omejitev vpisa. Za določanje koncesijskih (s strani države financi-
ranih) mest bo o izboru odločala komisija za študijske zadeve, pri čemer se 
bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

Povprečna	ocena	na	dodiplomskem	študiju	–	80	%;1. 

Ocena diplomskega dela – 20 %.2. 

Študijska komisija odloča tudi o primerljivosti drugih strokovnih področij, 
in sicer na podlagi predmetnika, ki ga predloži kandidat.

 Vpisna mesta za vpis v 1 . letnik:

Fakulteta razpisuje po 70 mest na rednem in 70 na izrednem študiju za 
vsak magistrski program.

 Merila za prehode med študijskimi programi

Če	študent	želi	prenehati	s	svojim	izobraževanjem	v	podiplomskem	štu-
dijskem programu kake druge fakultete ali v drugem programu Fakulte-
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te za državne in evropske študije, v katerega se je vpisal, ter nadaljevati 
z	izobraževanjem	v	podiplomskem	študijskem	programu	»Javna	uprava«	
ali	 »Mednarodne	 in	diplomatske	študije«,	mu	 fakulteta	prizna	vse	ali	del	
obveznosti, ki jih je že opravil v prvem oziroma prejšnjem študijskem pro-
gramu. Pri tem se upošteva realne možnosti za nadaljevanje in zaključek 
študija, zbrane kreditne točke, prizna znanje, ki ga je študent osvojil v prej-
šnjem programu, in upošteva mednarodne sporazume.

Pri prehodu se upošteva zlasti ali študent izpolnjuje pogoje za vpis v podi-
plomski	program	»Javna	uprava«	ali	»Mednarodne	in	diplomatske	študije«,	
letnike in semestre v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent 
opravil vse študijske obveznosti in ki se mu lahko priznajo v celoti, mini-
malno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi 
magistrirati	v	programu	»Javna	uprava«	ali	»Mednarodne	in	diplomatske	
študije«,	 izpite	 in	 druge	 študijske	 obveznosti	 iz	 prejšnjega	 programa,	 ki	
se lahko priznajo, diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih 
mora študent dodatno opraviti.

Na	podiplomski	magistrski	program	»Javna	uprava«	oziroma	 »Mednaro-
dne	in	diplomatske	študije«	se	lahko	preide	bodisi	z	drugega	sorodnega	
magistrskega študijskega programa II. stopnje, bodisi s podiplomskega 
specialističnega programa.

Študentu, ki je na prvi stopnji končal štiriletni visokošolski strokovni ali uni-
verzitetni	študijski	program,	se	ob	vpisu	na	magistrski	študij	»Javna	uprava«	
oziroma	»Mednarodne	in	diplomatske	študije«	prizna	največ	60	kreditnih	
točk oziroma eno leto podiplomskega študija.

 Vpisna mesta za vpis v 2 . letnik po merilih za prehode:

Število rednih razpisanih mest za oba magistrska programa je omejeno s 
številom razpisanih mest za 1. letnik v študijskem letu 2015/2016. Število 
razpisanih mest za izredni študij na obeh programih je 30.

 Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva 
in za tujce:

7 za redni študij in 35 za izredni študij.

 Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij:

12 izrednih vpisnih mest.
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 Posamezne učne enote z obsegom in KT – magistrski študijski 
program »JAVNA UPRAVA«

 1 . letnik

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

KT

1. Ustavno in mednarodno pravo človekovih 
pravic

30 10

2. Demokratična in pravna država 30 10

3. Pravna ureditev javne uprave 30 10

4. Upravni sistemi 30 10

5. Upravno procesno pravo 30 10

6. Evropsko upravno pravo 30 10

180 60

 2 . letnik

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

KT

Upravno-organizacijska smer

1. Magistrski raziskovalni projekt 30 10

2. Modernizacija javne uprave 30 10

3. Uslužbensko pravo 30 10

4. Izbirni predmet 1 5 5

5. Izbirni predmet 2 5 5

6. Magistrska naloga 0 20

100 60

Upravno-procesna smer

1. Magistrski raziskovalni projekt 30 10

2. Ustavno sodno varstvo 30 10

3. Upravno sodno varstvo 30 10

4. Izbirni predmet 1 5 5

5. Izbirni predmet 2 5 5

6. Magistrska naloga 0 20

100 60
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 Izbirni predmeti

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

KT

1. Davčno procesno pravo 20 5

2. Management in ekonomičnost v javnem 
sektorju

20 5

3. Etika v javnem življenju 20 5

4. Alternativno reševanje sporov 20 5

5. Nacionalni varnostni sistem Republike 
Slovenije

20 5

6. Postopki prekrškovnih organov 20 5
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 Posamezne učne enote z obsegom in KT – magistrski študijski 
program MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE

 1 . letnik

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

KT

1.
Ustavno in mednarodno pravo človekovih 
pravic 30 10

2. Demokratična in pravna država 30 10

3. Mednarodno pravo 30 10

4. Diplomacija 30 10

5. Mednarodno gospodarsko in finančno pravo 30 10

6. Pravo Evropske unije 30 10

180 60

 2 . letnik

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

KT

Mednarodna smer

1. Magistrski raziskovalni projekt 30 10

2. Mednarodni odnosi 30 10

3. Globalno upravljanje in poslovanje 30 10

4. Izbirni predmet 1 5 5

5. Izbirni predmet 2 5 5

6. Magistrska naloga 0 20

100 60

Diplomacija

1. Magistrski raziskovalni projekt 30 10

2. Diplomatsko in konzularno pravo 30 10

3. Mednarodni položaj in zunanja politika 
Slovenije

30 10

4. Izbirni predmet 1 5 5

5. Izbirni predmet 2 5 5

6. Magistrska naloga 0 20

100 60
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 Izbirni predmeti

ZAP.
ŠT.

PREDMET PREDAVANJA	
(ŠT. UR)

KT

1. Ekonomska in evropska diplomacija 20 5

2. Evropsko civilno pravo 20 5

3. Etični problemi globalnega prava 20 5

4. Alternativno reševanje sporov 20 5

5. Pravosodni sistem Evropske unije 20 5

6. Sodobne mednarodne varnostne študije 20 5

2 .4 .  Doktorska študijska programa »Javna uprava« in 
»Mednarodne in diplomatske študije« – III . stopnja

Vsak študijski program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Prvi se-
mester je namenjen teoretski in metodološki poglobitvi predhodnih znanj, 
ki omogočajo uvod v doktorski študij. Drugi semester je namenjen obliko-
vanju dispozicije za doktorsko disertacijo. Tretji in četrti semester sta name-
njena individualnemu delu pri doktorski disertaciji ob pomoči mentorja in 
morebitnega so-mentorja. To se v petem semestru poveže s seminarjem za 
pripravo disertacije, v kateri kandidati predstavijo pripravljeni osnutek diser-
tacije in prejmejo napotke za nadaljnje dopolnitve, tako da lahko delo zaklju-
čijo do konca šestega semestra. Ovrednoten je s 180 ECTS.

Po uspešno izpolnjenih pogojih za dokončanje študija doseže študent(-ka) 
znanstveni	naslov:	doktor/doktorica	znanosti,	okrajšava	»dr.«.

 Vpisni pogoji

V prvi letnik doktorskega študijskega programa stopnje se lahko vpiše, 
kdor je končal:

•	 	 študijski	program	druge	stopnje;

•	 	 visokošolski	 strokovni	program	 in	 študijski	program	za	pridobitev	 speci-
alizacije, če opravi še študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 KT, ki 
jih določi Študijska komisija na podlagi vrste študijskega programa dodi-
plomskega	študija	in	specializacije;

•	 	 študijski	program	iz	četrtega	odstavka	36.	člena	ZViS,	če	je	ovrednoten	s	
300	KT	(enoviti	študijski	programi);



30

•	 	 štiriletni	 dodiplomski	 študijski	 program	 za	 pridobitev	 univerzitetne	 izo-
brazbe s področja poslovnih in upravnih ved, prava ali družbenih ved (dru-
gi odstavek 16. člena ZViS).

 Vpisna mesta:

20 vpisnih mest za izredni študij.

 Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva 
in za tujce:

2 vpisni mesti za izredni študij.

 Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, da število prijav za vpis v doktorski študijski program bistveno 
presega število razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, 
prostorske, opremske in druge) bo FDŠ v skladu z 41. členom ZViS vpis 
omejila. O izboru bo odločala komisija za študijske zadeve, pri čemer se 
bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

 Povprečna ocena na podiplomskem študiju oz. dodiplomskem študiju – 1. 
do	50%;

	 Ocena	magistrskega,	specialističnega	oz.	diplomskega	dela	–	do	40%;2. 

 Drugi akademski dosežki (tekmovanja, nagrade, objave,...) do 10%.3. 

 Merila za prehode med študijskimi programi iste stopnje

Prehod	med	doktorskimi	študijski	programi	 je	mogoč	v	skladu	z	39.	čle-
nom ZViS in ob smiselni uporabi meril za prehode med študijskimi pro-
grami iste stopnje.

Diplomantom študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti 
oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe se ob vpisu v doktorski študijski program glede 
na vrsto programa dodiplomskega univerzitetnega študija in specializacije 
oziroma glede na vrsto programa dodiplomskega univerzitetnega študija 
in specializacije oziroma glede na področje znanstvenega magisterija pri-
znajo študijske obveznosti v obsegu od 60 do 120 KT.
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 Vpisna mesta:

20 vpisnih mest za izredni študij za vpis v 2. letnik in 20 vpisnih mest za 
izredni študij za vpis v 3. letnik.

 Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva 
in za tujce:

2 vpisni mesti za izredni študij za vpis v 2. letnik in 2 vpisni mesti za izredni 
študij za vpis v 3. letnik.

2 .4 .1 .  Strukturiranost programa Javna uprava III . stopnje

Doktorski	študijski	program	Javna	uprava	je	strukturiran	tako,	da	delo	te-
melji na treh vrstah učnih enot:

Obvezni predmeti1. 

Obvezni seminar2. 

Priprava doktorske disertacije (individualno raziskovalno delo z mentorjem)3. 

 a) Prvi letnik

Prvi letnik zajema dva obvezna predmeta ter seminar za izdelavo dispozi-
cije doktorske disertacije. Zaključi se z oddajo dispozicije doktorske diser-
tacije.

Učne enote prvega letnika1

Zap. št. Tip1 Učne enote KT

1. A Ustavna izhodišča javnega prava 15

2. A Upravne teorije 15

3. B Seminar za izdelavo dispozicije 15

4. C Izdelava dispozicije doktorske disertacije 15

1 Tipi predmetov:
 A: obvezni predmet
 B: obvezni seminar
 C: individualno delo
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 b) Drugi letnik

Drugi letnik zajema v prvem delu tretji obvezni predmet ter zagovor dispo-
zicije doktorske disertacije s preverjanjem znanja iz obveznih predmetov. 
V drugem delu se kandidat posveti pripravi doktorske disertacije, katere 
osnutek zagovarja v okviru seminarja za disertacijo.

Učne enote drugega letnika

Zap. št. Tip Učne enote KT

1. A Teorija upravnih sistemov 15

2. C Priprava doktorske disertacije 30

3. B Seminar za disertacijo 15

 c) Tretji letnik

Tretji letnik je v celoti namenjen individualnemu raziskovalnemu delu za 
pripravo končne doktorske disertacije ob pomoči izbranega mentorja in 
morebitnega so-mentorja.

Kandidat se na seminarju za disertacijo sooči s kritičnimi odzivi na svoj 
osnutek doktorske disertacije in ob upoštevanju ustreznih sugestij popra-
vi, dopolni, dokonča in zagovarja svoje doktorsko delo. Pred zagovorom 
doktorske disertacije mora kandidat s področja teme, obravnavane objavi-
ti znanstveni članek oziroma se aktivno udeležiti znanstvenega srečanja z 
mednarodno udeležbo.

Zap. št. Tip Učne enote KT

1. C Priprava končne doktorske disertacije, članek in 
zagovor

60
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2 .4 .2 .  Strukturiranost programa Mednarodne  
in diplomatske študije III . stopnje

Doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije je struktu-
riran tako, da delo temelji na treh vrstah učnih enot:

Obvezni predmeti1. 

Obvezni seminar2. 

Priprava doktorske disertacije (individualno raziskovalno delo z mentorjem)3. 

 a) Prvi letnik

Prvi letnik zajema dva obvezna predmeta ter seminar za izdelavo dispozi-
cije doktorske disertacije. Zaključi se z oddajo dispozicije doktorske diser-
tacije.
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Učne enote prvega letnika

Zap. št. Tip2 Učne enote KT

1. A Zunanja politika in mednarodno pravo 15

2. A Diplomacija in diplomatsko pravo 15

3. B Seminar za izdelavo dispozicije 15

4. D Izdelava dispozicije doktorske disertacije 15

 b) Drugi letnik

Drugi letnik zajema v prvem delu tretji obvezni predmet ter zagovor dispo-
zicije doktorske disertacije s preverjanjem znanja iz obveznih predmetov. 
V drugem delu se kandidat posveti pripravi doktorske disertacije, katere 
osnutek zagovarja v okviru seminarja za disertacijo.2

Učne enote drugega letnika

Zap. št. Tip Učne enote KT

1.
2. 

A
C

Mednarodni položaj in zunanja politika Slovenije
Zagovor dispozicije doktorske disertacije s 
preverjanjem znanja iz obveznih predmetov 

15

3. D Priprava doktorske disertacije 30

4. B Seminar za disertacijo 15

Študent lahko enega od obveznih predmetov zamenja z naslednjimi izbir-
nimi predmeti:

Mednarodno	pravo	človekovih	pravic;1. 

Alternativno	reševanje	sporov;2. 

Ekonomska in evropska diplomacija.3. 

2  Tipi predmetov:
 A: obvezni predmet
 B: obvezni seminar
 C: zagovor dispozicije doktorske disertacije s preverjanjem znanja iz obveznih predmetov
 D: individualno delo
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 c) Tretji letnik

Tretji letnik je v celoti namenjen individualnemu raziskovalnemu delu za 
pripravo končne doktorske disertacije ob pomoči izbranega mentorja in 
morebitnega so-mentorja.

Kandidat se na seminarju za disertacijo sooči s kritičnimi odzivi na svoj 
osnutek doktorske disertacije in ob upoštevanju ustreznih sugestij popra-
vi, dopolni, dokonča in zagovarja svoje doktorsko delo. Pred zagovorom 
doktorske disertacije mora kandidat s področja obravnavane teme objaviti 
znanstveni članek oziroma se aktivno udeležiti znanstvenega srečanja z 
mednarodno udeležbo.

Zap. št. Tip Učne enote KT

1. D Priprava končne doktorske disertacije,  
članek in zagovor

60
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3 . Mednarodno sodelovanje

 Erasmus +

Erasmus+ je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraže-
vanja, usposabljanja, mladih in športa.

Programi Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, 
mladih in športa, to so Vseživljenjsko učenje, Erasmus Mundus, Tempus, 
AsiaLink, Mladi v akciji in drugi, so se z letom 2013 končali, decembra 2013 
pa je bil sprejet nov program Erasmus+, ki nadaljuje aktivnosti prej ome-
njenih programov znotraj enega programa Erasmus+. Aktivnosti progra-
ma Erasmus+ bodo potekale od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

Cilji novega Erasmus+ programa so med drugim dvig deleža izobrazbe 
z visokošolsko izobrazbo in ob tem znižanje deleža osipa študentov, dvig 
kakovosti v vseh sektorjih izobraževanja ter več možnosti za študente in 
ostale.

Pomembna novost programa Erasmus+ je predvsem to, da gre za poeno-
tenje v vseh vidikih – od enotnega vodnika, prijavljanja, izračuna dotacij, 
do novih elektronskih prijavnic in poročil, večja odgovornost pa bo tudi pri 
nacionalnih agencijah. Novost so tudi države, ki bodo lahko sodelovale pri 
programu, to so po novem poleg EU članic tudi vse ostale države sveta (na 
podlagi določenih meril programa).

Fakulteta za državne in evropske študije je decembra 2013 pridobila Era-
smus listino (Erasmus Charter for Higher Education) za celotno program-
sko obdobje programa Erasmus+.

 Komu je Erasmus + namenjen?

Akcija je namenjena mednarodni mobilnosti študentov za študij in prakso, 
izmenjavi profesorjev ter zaposlenih za poučevanje in usposabljanje. Mo-
bilnost je omogočena le študentom, katerih matična institucija sodeluje v 
Erasmus + programu.
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Program Erasmus študentom torej omogoča, da:

•	 del	REDNIH	študijskih	obveznosti	opravijo	na	partnerski	instituciji	v	
eni od sodelujočih držav programa Erasmus +,

•	 so	oproščeni	stroškov	šolnine	v	tujini,

•	 se	jim	priznajo	v	tujini	opravljene	obveznosti,

•	 pridobijo	finančno	pomoč	v	okviru	programa	Erasmus	+.

 

Cilji mobilnosti študentov za študij so naslednji:

•	 	 omogočiti	 študentom	pridobiti	 izobraževalno,	 lingvistično	 in	kulturno	 iz	
izkušnje	študija	v	eni	od	sodelujočih	držav;

•	 	 vzpodbujati	sodelovanje	med	institucijami	terciarnega	sektorja	izobraže-
vanja	in	obogatiti	izobraževalno	okolje;

•	 	 prispevati	 k	 razvoju	 skupine	 visoko	 kvalificiranih,	 široko	 razgledanih	 in	
mednarodno	izkušenih	mladih	posameznikov	bodočih	strokovnjakov;

•	 	 olajšati	prenos	kreditnih	točk	in	priznavanje	v	tujini	opravljenih	obveznosti	
z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema.
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 Partnerske fakultete:

â ŠPANIJA
University of Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha
Universitata Internacional de Catalunya
Faculty of Political Science and Sociology, Universitat Autonoma de Bar-
celona
Universidad Catolica San Antonio de Murcia
Universidad de León
Universidad de Valladolid

â NEMČIJA
Julius-Maximilians-	University	of	Würzburg
University of Mainz
Europa-Universitaet Flensburg
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

â BELGIJA
Haute Ecole Libre Mosane
Haute Ecole de la Province de Liege

â BOLGARIJA
University of Ruse

â LATVIJA
Rigas Stradins University
Riga Graduate School of Law

â ROMUNIJA
Romanian-American University
Dimitrie Cantemir University

â ČEŠKA REPUBLIKA
Masaryk University
Metropolitan University Prague

â MADŽARSKA
Andrássy University Budapest
Budapest College of Communication and Business
University of Debrecen

â PORTUGALSKA
School of Management and Technology of Felgueiras
ISCET - Instituto Superior de Ciencias Empresariais e do Turismo
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â HRVAŠKA
University of Dubrovnik
Faculty of Economics and Business

â Druga	institucija	nosilka	Erasmus	listine	po	izbiri	predavatelja

Fakulteta aktivno skrbi za sklepanje novih bilateralnih sporazumov s tujimi 
visokošolskimi institucijami, zato si aktualni seznam partnerskih institucij v 
okviru progrma Erasmus+ lahko ogledate na spletni strani www.fds.si.

 Več informacij o programu:

CMEPIUS 
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe  
izobraževanja in usposabljanja 
Ob železnici 30a 
1000 Ljubljana 
Tel: +386 1 586 42 51 
Fax:	+386	1	586	42	31 
E-pošta: info@cmepius.si 
Spletna stran:  http://www.erasmusplus.si/ in http://www.cmepius.si/
index.aspx

Na fakulteti: 
Kaja Godec 
Erasmus koordinator 
Fakulteta za državne in evropske študije 
Predoslje	39,	Kranj 
Tel. št.: +386 4 260 18 56, 040 740 500 
Faks.: +386 4 260 18 55 
E-mail: kaja.godec@fds.si 

Spletna stran: www.fds.si

 Pomembne povezave:

•	 	 Erasmus	+ 
(http://www.erasmusplus.si/)

•	 	 Evropska	komisija 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm)
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4 . Vseživljenjsko izobraževanje
Fakulteta za državne in evropske študije poseben poudarek daje 
tudi področju vseživljenjskega izobraževanja, saj se v času nenehnih 
sprememb učenje za pridobitev izobrazbe ne neha, ampak je šele na 
začetku. Vseživljenjsko učenje je nov razvojni koncept, ki nadgraju-
je formalno izobraževanje za potrebe napredka na osebnem ali po-
klicnem področju bodisi v obliki posamičnih formalnih oblik bodisi 
v obliki neformalnih seminarjev, delavnic, okroglih miz in podobno.  
Vseživljenjsko učenje omogoča fleksibilen študij, ki z uradnim potr-
dilom prinaša kreditne točke. Namenjen je tudi zaključenim skupi-
nam, izvedba seminarjev, okroglih miz in delavnic pa je usmerjena 
v specifična področja in aktualne tematike, ki so skupini še posebej 
zanimive.

V ta namen fakulteta vsako leto organizira poletne in zimske šole, predava-
nja	v	okviru	Jean	Monnet	modula,	mesečne	Akademske	forume,	znanstve-
ne konference in podobno.
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5 . eUniverza
Fakulteta za državne in evropske študije ter Evropska pravna fakulteta tudi 
v študijskem letu 2015/2016 ponujata dostop do e-oblike študija. Na tem 
področju je bil storjen korak naprej. V ta namen je bil odprt nov portal, 
ki združuje e-izobraževanje več fakultet in je razpoznaven pod imenom 
eUniverza.

Organizacijsko bo e-študij potekal v obliki videoposnetkov, predvsem pa 
z nudenjem podporne literature in drugih študijskih pripomočkov štu-
dentom. Izpiti in druge obveznosti se bodo še vedno izvajali na klasičen 
način.
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 Več informacij:

Fakulteta za državne in evropske študije
Predoslje 39
4000 Kranj
Telefon: 040 740 500

Faks: 04 260 18 55

e-pošta: brdo@fds.si

www.fds.si

Facebook: Fakulteta za državne in evropske študije (uradna spletna stran)

Twitter: @BrdoFDS

Euniverza: www.euniverza.si
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