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O

fakulteti

Fakulteta za državne in evropske študije, članica Nove univerze, je ena izmed
vodilnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji, ki nudi široko interdisciplinarno znanje vsem, ki se želijo zaposliti v javni upravi, mednarodnih organizacijah in tudi v
zasebnem sektorju, v katerem so vedno dobrodošli strokovnjaki za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami.

Fakulteto odlikujejo predvsem:
1. Kakovostni študijski programi, ki celostno pokrivajo
področje ustavnega in mednarodnega prava, delovanja države
in znotraj nje javne uprave. Takih programov v Sloveniji ne
pokriva nobena druga fakulteta.
2. Odličen akademski zbor, ki študente uči kritičnega in
ustvarjalnega razmišljanja. Med njimi so prvovrstni strokovnjaki
iz prakse, kot so nekdanji predsedniki ustavnega sodišča,
uveljavljeni profesorji z dolgo profesionalno kariero v drugih
ključnih institucijah države in mladi, večinoma v tujini izobraženi
visokošolski kadri.
3. Sodelovanje s partnerji v mednarodnem okolju, ki
študentom omogoča mednarodno izmenjavo v okviru
programa Erasmus+, obisk predavanj gostujočih strokovnjakov,
sodelovanje pri mednarodnih projektih …
4. Prijazne strokovne službe, spletni portal eUniverza z video
predavanji, bogate obštudijske dejavnosti in še in še.

Študentje se lahko izobražujejo v 3 akreditiranih študijskih centrih: v Kranju, Ljubljani
in Mariboru.

O

študijskem programu

Podiplomski magistrski študijski program Javna uprava temelji na načelih
bolonjske deklaracije. Navezuje se na
dodiplomski študijski program Javna
uprava in skupaj z njim predstavlja

zaokrožen petletni študij. Študijski
program študente usposablja za vodilna
delovna mesta na ministrstvih, v javni
upravi, institucijah Evropske unije in v
zasebnem sektorju.

Po uspešno zaključenem študiju lahko študentje nadaljujejo
študijsko pot na dveh podiplomskih doktorskih študijskih
programih: doktorski študijski program Javna uprava III. st.
in doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske
študije III. st.

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega
študijskega programa Javna uprava pridobi študent/ka
strokovni naslov: magister/magistrica javne uprave,
okrajšava mag. jav. upr.

Podiplomski magistrski študijski program
traja dve leti oziroma štiri semestre in
obsega 120 kreditnih točk po ECTS.
Podiplomski
magistrski
študijski
program Javna uprava se izvaja kot
redni (koncesioniran) in izredni (nekoncesioniran) študij.

Cena za šolnino v primeru izrednega
načina študija je primerljiva s cenami na
drugih fakultetah in znaša 2.500,00 € za
posamezno leto študijskega programa.
V skladu s predhodnim dogovorom s
fakulteto se šolnina lahko plača tudi po
obrokih.

Predmetnik

1. SEMESTER

3. SEMESTER

PREDMET

ECTS

PREDMET

ECTS

Evropsko upravno pravo

10

Magistrski raziskovalni projekt

8

Demokratična in pravna država

10

Modernizacija javne uprave

5

Ustavno sodno varstvo

5

Upravljanje držav

5

Pravna ureditev javne uprave
Skupaj

8
28

Uslužbensko pravo
Skupaj

5
28

2. SEMESTER
PREDMET

ECTS

Upravno procesno pravo

8

4. SEMESTER

Upravni sistemi

8

PREDMET

Ustavno in mednarodno pravo
človekovih pravic

10

Izbirni predmet 2

6

Izbirni predmet 3

Izbirni predmet 1

6

Skupaj

ECTS

32

6

Magistrska naloga

20

Skupaj

32

IZBIRNI PREDMETI
PREDMET

ECTS

Akademski forum

6

Management in ekonomičnost
v javnem sektorju

6

Etika v javnem življenju

6

Alternativno reševanje sporov

6

Nacionalni varnostni sistem
Republike Slovenije

6

Postopki prekrškovnih organov

6

Pogoji

za vpis in nadaljevanje

študija po merilih za prehode

V prvi letnik podiplomskega magistrskega študija »Javna uprava« se
lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja (03:
Družbene vede, novinarstvo, informacijska znanost ali 04: Poslovne in
upravne vede, pravo);
b) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred
11. junijem 2004, z ustreznega strokovnega področja (03: Družbene vede,
novinarstvo, informacijska znanost ali 04: Poslovne in upravne vede, pravo);
c) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij in dosegel
najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 10 do
60 kreditnih točk po ECTS določi študijska komisija na podlagi individualne
vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija.
Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem
na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski
program;
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred
11. junijem 2004, z drugih strokovnih področij ter opravil študijske obveznosti,
ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 10
do 60 kreditnih točk po ECTS določi študijska komisija na podlagi individualne
vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane
študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

e) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.
junijem 2004, z drugih strokovnih področij ter opravil študijske obveznosti,
ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu
od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS določi študijska komisija na podlagi
individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega
študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med
študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študijski program.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
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 financiranih) mest bo o
izboru o odločala komisija za študijske zadeve, pri čemer se bo pri izbiri kandidatov
upošteval naslednji kriterij:
Povprečna ocena na dodiplomskem študiju ……………………………………... 100 %
Študijska komisija odloča tudi o primerljivosti drugih strokovnih področij, in sicer na
podlagi predmetnika, ki ga predloži kandidat.
Fakulteta omogoča nadaljevanje študija in vpis v študijski program tudi po merilih za
prehode. Informacije o nadaljevanju študija po merilih za prehode dobijo kandidati na
fakulteti.

Študij
Podiplomski magistrski študijski program Javna uprava se izvaja
kot redni (koncesioniran) in izredni (nekoncesioniran) študij.
Predavanja in druge študijske obveznosti so organizirane v
popoldanskem času na treh lokacijah, in sicer v Kranju, Ljubljani
in Mariboru.
Študij na Fakulteti za državne in evropske študije je osredotočen na
zagotavljanje visoko kvalitetnega strokovnega in uporabnega znanja
in spretnosti, ki služijo tako diplomantom kakor tudi delodajalcem
kot dodana vrednost na trgu dela ter pri zaposlitvi.
Univerzitetna knjižnica Nove univerze omogoča študentom dostop do več kot 15.000
tiskanih del ter za člane knjižnice oddaljen dostop od doma za vse informacijske
vire (mednarodne in slovenske podatkovne baze) s polnimi besedili člankov in knjig.
S svojimi storitvami knjižnica učinkovito podpira študijski proces na fakultetah ter
znanstveno-raziskovalno delo pedagoškega osebja. Centralna knjižnica UKNU ima
sedež v Ljubljani, za študente fakultet pa omogoča izposojo gradiva na enotah v
referatu v Kranju in Novi Gorici.
Študentje so v knjižnici dobrodošli vsak dan med 10. in 18. uro! V knjižnici lahko najdejo
aktualno gradivo in zanesljive informacije.

Akreditirani
študijski programi

Fakulteta izvaja sledeče študijske programe:

a) 1. STOPNJA (DODIPLOMSKA PROGRAMA):
Javna uprava (triletni dodiplomski univerzitetni študijski program)
Državne in evropske študije (triletni dodiplomski visokošolski študijski program)

b) 2. STOPNJA (MAGISTRSKA PROGRAMA):
Javna uprava (dvoletni podiplomski magistrski študijski program)
Mednarodne in diplomatske študije (dvoletni podiplomski magistrski študijski
program)

c) 3. STOPNJA (DOKTORSKA PROGRAMA):
Javna uprava (triletni podiplomski doktorski študijski program)
Mednarodne in diplomatske študije (triletni podiplomski doktorski študijski
program)

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Oba dodiplomska študijska programa
omogočata vpis na dvoletna magistrska študijska programa Javna uprava in
Mednarodne in diplomatske študije ter naprej na triletna doktorska študijska programa
Javna uprava ter Mednarodne in diplomatske študije.
Vse informacije o študijskih programih fakultete so dostopne na www.fds.nova-uni.si
ter www.nova-uni.si.

Fakulteta za državne
in evropske študije
Žanova ulica 3
4000 Kranj
T: +386 4 2601 850
E: info@fds.nova-uni.si
T: +386 4 2601 857
E: referat@fds.nova-uni.si
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