
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA EVROPSKE ŠTUDIJE 

Osnovni podatki 
Ime programa Evropske študije 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 

bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100) 

KLASIUS-P-16 • Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo 

in informacijska znanost (0388) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 
Cilj programa Evropske študije je študentom zagotoviti: 

1. večplastno razumevanje evropske integracije in delovanja EU v svetu, 

2. aplikacija, sinteza, kritično vrednotenje teoretičnih konceptov in empiričnih pristopov, 

3. strokovna artikulacija znanj tudi v evropskem delovnem jeziku ter prenos v delovno okolje 

Hkrati je cilj programa zagotoviti, da bo magistrant sposoben to znanje jasno in strokovno artikulirati s pisnim in 

ustnim izražanjem v več kakor enem evropskem jeziku ter ga prenesti v delovno okolje. Z zagotavljanem teh ciljev 

magistratom povečujemo možnosti pridobitve zaposlitve na lokalno-regionalnem, nacionalnem, evropskem ali 

globalnem trgu dela. Nadalje je cilj programa magistrantu omogočiti takšno študijsko podlago, da je v primeru motiva 

za nadaljevanje študija, sposoben nadaljevati študij na 3. stopnji bodisi v poglobljene vidike evropskih študij bodisi v 

razširjen spekter posameznih z evropskimi študijami povezanih disciplin/programov. 

Prva generacija študentov je po podatkih alumni članov v celoti zaposlena, po podatkih; ki jih je preko alumni zbrala 

Katedra za Mednarodne odnose jih približno dve tretjini dela v javnem sektorju, približno tretjina pa v zasebnem 

sektorju; (približno 40% jih trenutno dela v tujini). 

Ključni vsebinski učni izidi so: 

1. Študenti razumejo in zmorejo uporabljati teorije evropske integracije za analizo (aktualnih) evropskih problemov, 

2. Študenti razumejo in primerjajo delovanje, procese odločanja in vpliv različnih evropskih politik na razvoj EU, 

3. Študenti analizirajo, izvajajo sintezo in kritično vrednotijo procese evropske ekonomske integracije, ekonomske 

politike in delovanje EU v svetovnem gospodarstvu, 



4. Študenti interpretirajo in kritično vrednotijo institucionalni ustroj Evropske unije in vseh faz političnega procesa v 

njem, so zmožni analize posameznih javnih politik EU, predvidevanja učinkov politik ter sposobni načrtovanja ter 

predpisovanja politik, 

5. Študenti so sposobni pojasniti družbene odnose in procese v Evropi prek razumevanja dinamike med družbenimi 

skupinami, ki presegajo nacionalne meje in političnim vodenjem držav in mednarodnih organizacij v Evropi, 

6. Študenti osvojijo opazovanje in interpretacijo kulturne dimenzije pojavnosti Evrope, še posebno njenega 

dinamičnega odnosa z Balkanom ter obvladujejo razpravo o razvoju in pomenu multikulturalizma Evrope oziroma 

globalne družbene skupnosti, 

7. Študenti obvladajo teoretsko in aplikativno usmerjeno analizo, sintezo ter kritično vrednotenje spreminjajoče se 

vloge Evropske unije v svetu, še posebno na področjih diplomatskih in varnostnih prizadevanj v zunanjepolitičnem 

delovanju, 

8. Študenti uporabljajo poglobljena teoretsko-konceptualna orodja z različnih družboslovnih področij ter so sposobni 

delovanja v interdisciplinarnem okolju, 

9. Študenti kompetentno in elokventno komunicirajo v lastnem jeziku, in v tujih jezikih na podlagi ustrezne 

strokovne terminologije, vključno z uporabo teh jezikov za pripravo pisnih stališč, SWOT analize, razvojnih poročil, 

diplomatskih not, strokovnih poročil, trgovinskih in investicijskih profilov, analize zunanje politike, znanstvenega 

eseja, policy paperja, pogajalskega stališča države, osnutka resolucije, sklepa, direktive ipd., priprava zapisnika, 

poslovnika, za oblikovanje scenarijev ter ustne komunikacije v obliki mednarodnih pogajanj. 

10. Študenti so sposobni delovanja v medkulturnem okolju. 

11. Zasnova in izpeljava lastne znanstvene raziskave v obsegu 60 strani. 

Diplomanti 2. stopnje obvladajo kombinacijo sodobnih praktičnih veščin individualnega in skupinskega problemskega 

dela, poglobljenih metodoloških znanj in veščin znanstvenega raziskovanja, napredno znanstveno pisanje in ustno 

sporočanje raziskav na podlagi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, obvladajo pogajalske veščine v 

večkulturnem okolju, obvladajo tuje strokovne jezike in so seznanjeni z vodenjem projektov. 

Splošne kompetence (učni izidi) 
1. sposobnost sodelovanja v interdisciplinarni skupini, 2. razumevanje raznolikosti in multikulturnosti in sposobnost 

delovanja v multikulturni skupini, sklepanje mednarodnih profesionalnih mrež, ki študentom omogočajo globalno 

povezanost 3. poglobljeno poznavanje študijskega področja, 4. zmožnost uporabe znanja s področja Evropskih študij v 

praksi, 5. zmožnost prilagajanja novim situacijam, reševanje problemov, 6. zmožnost učenja in spremljanja sprememb 

v procesih 7. zmožnost biti kritičen in samokritičen, 8. odločanje in projektno vodenje, 9. informacijska pismenost 

(urejevalniki besedil, baze podatkov, druga orodja), 10. medosebne spretnosti in pogajalske veščine, 11. 

komunikativne sposobnosti v družbenih in javnih sferah, ustna in pisna komunikacija v maternem in dveh tujih 

strokovnih jezikih, 12. osnovna raziskovalna znanja in veščine. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 
1. razumevanje in uporaba teorij evropske integracije 2. razločevanje procesov odločanja in vpliva različnih evropskih 

mednarodnih institucij, 3. ekonomska analiza evropske integracije in delovanja ter vloge EU v svetovnem 

gospodarstvu, 4. razumevanje vloge držav srednje in vzhodne Evrope v Evropi 5. izvajanje policy analize javnih politik 

EU in evalvacija učinkov teh politik 6. sociološko in politološko primerjanje in pojasnjevanje dinamike med družbenimi 

skupinami in državnimi akterji v Evropi, 7. kulturološko interpretiranje pojavnosti Evrope, še posebno njenega odnosa 

z Balkanom 8. zunanjepolitična analiza, sinteza ter kritično vrednotenje akterstva EU v svetu 9. pravna znanja o 

evropskem režimu varstva človekovih pravic 10. interdisciplinarna uporaba teoretsko-konceptualnih in strateških 

orodij 11. sposobnost komunikacije v lastnem in v tujih jezikih na podlagi strokovne terminologije 12. sposobnost 

delovanja v multikulturnem okolju. 

Pogoji za vpis 
V magistrski študijski program Evropske študije se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program najmanj prve 

stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij evropske študije in mednarodni odnosi 

ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; b) študijski program najmanj prve 

stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi prodekan in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 



Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
• Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena) – 50 % teže, 

• Upošteva se tudi ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu iz področja, na katerega sodi študijski program – 50 % 

teže. 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 
V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim 

učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in 

druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravil 

niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za 

študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 
Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 
Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 52 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez posebne 

prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL) pa se lahko na podlagi odobrene prošnje, vpišejo v višji 

letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 44 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 
Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na podlagi 

prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju ter potrjenih 

učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program, 

- število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija 

zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega 

se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) 

iz študijskega programa, iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; 

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 
Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih 

obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 
Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 
• magister evropskih študij 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 
• magistrica evropskih študij 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 
• mag. evr. štud. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE


PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA S PREDVIDENIMI NOSILKAMI IN NOSILCI PREDMETOV 
 

1. letnik 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3868 Evropsko varstvo človekovih 

pravic 

Milan Brglez 25 0 20 0 0 135 180 6 Zimski ne 

2. 3865 Evropska unija kot globalni 

akter 

Ana Bojinović 

Fenko 

20 25 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

3. 3884 Javne politike EU Damjan Lajh 30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

4. 3929 Metode družboslovnega 

raziskovanja 

Valentina 

Hlebec 

30 0 0 0 0 60 90 3 Zimski ne 

5. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 15 0 0 0 75 120 4 Zimski da 

6. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

7. 3978 Razvoj Evropske unije Maja Bučar 0 30 0 0 0 120 150 5 Letni ne 

8. 4014 Teorije evropske integracije Milan Brglez 30 0 0 0 0 150 180 6 Letni ne 

9. 3863 EU v svetovnem 

gospodarstvu 

Andreja Jaklič 20 25 0 0 0 135 180 6 Letni ne 

10. IPM Izbirni predmet izbranega 

modula 

 15 30 0 0 0 135 180 6 Letni da 

11. IPM Izbirni predmet izbranega 

modula  

 15 30 0 0 0 135 180 6 Letni da 

 Skupno 245 200 20 0 0 1335 1800 60  

Program ima dva modula: 1. Izzivi evropske družbe in 2. Globalni izzivi Evrope. Študenti izbirajo predmete izbranega modula 



2. letnik 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3957 Praksa Maja Bučar 5 0 0 0 145 0 150 5 Zimski ne 

2. 3917 Medkulturna pogajanja Boštjan 

Udovič 

30 0 0 0 0 90 120 4 Zimski ne 

3. IPM Izbirni predmet izbranega 

modula  

 30 15 0 0 15 120 180 6 Zimski da 

4. IPM Izbirni predmet izbranega 

modula  

 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

5. IPDM Izbirni predmet drugega 

modula  

 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

6. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 15 0 0 0 45 90 3 Zimski da 

7. 3899 Magistrsko delo  Andreja 

Jaklič 

0 19 0 0 0 881 900 30 Letni ne 

 Skupno 155 79 0 0 160 1406 1800 60  

Izbirni predmeti modula Izzivi evropske družbe 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3965 Primerjalna politika interesnih 

skupin 

Danica Fink 

Hafner 

30 0 0 0 0 150 180 6 Zimski da 

2. 3858 Družbene neenakosti in 

politika 

Hajdeja Iglič 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

3. 3851 Balkanske študije Mitja Velikonja 30 15 0 0 0 195 240 8 Zimski da 

4. 3967 Primerjalni industrijski odnosi Miroslav 30 0 0 0 0 90 120 4 Zimski da 



Stanojević 

5. 3867 Evropsko poslovno okolje in 

konkurenčnost 

Anže Burger 30 15 0 0 0 75 120 4 Zimski da 

6. 3983 Skupna kmetijska politika EU Marko Lovec 30 15 0 0 0 75 120 4 Zimski da 

7. 3864 Evropska socialna politika Anja Kopač 

Mrak 

30 15 0 0 15 120 180 6 Zimski da 

8. 3842 Aktualni izzivi evropske 

integracije 

Anže Burger 15 30 0 0 0 75 120 4 Zimski da 

 Skupno 225 105 0 0 15 915 1260 42  

Izbirni predmeti modula  Globalni izzivi Evrope   
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3842 Aktualni izzivi evropske 

integracije 

Anže Burger 15 30 0 0 0 75 120 4 Zimski da 

2. 4026 Varnost v jugovzhodni Evropi Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

3. 4027 Varnostna in obrambna 

politika EU 

Jelena 

Juvan 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

4. 3845 Aktualni razvojni problemi Maja Bučar 0 30 0 0 0 150 180 6 Zimski da 

5. 3936 Multikulturalizem Ksenija 

Šabec 

30 15 0 0 0 195 240 8 Zimski da 

 Skupno 105 105 0 0 0 690 900 30  



 


