
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA MEDNARODNI ODNOSI 

Osnovni podatki 
Ime programa Mednarodni odnosi 

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 • Mednarodni odnosi (3133) 

KLASIUS-P-16 • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (0312) 

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 
Cilji programa so: 

1. zagotoviti podiplomskim študentom splošna in specifična znanja s področja mednarodnih odnosov, 

mednarodnega prava in mednarodne ekonomije za ustrezno delovanje kot strokovnjaki za določeno področje, kot 

nacionalni predstavniki ali mednarodni uslužbenci in kot diplomati; 

2. opremiti študente s potrebnimi teoretičnimi vpogledi in metodološkimi orodji za analitično, svetovalno, 

raziskovalno, praktično (tudi v gospodarstvu, v produkciji medijskih vsebin ipd.) in diplomatsko delo na bilateralni 

ravni ali v multilaterali (v mednarodnih organizacijah); 

3. razviti sposobnosti avtonomnega, kritičnega in kreativnega razmišljanja, ki bo magistrom mednarodnih odnosov 

omogočilo, da bodo lahko pridobivali nova znanja in se prilagajali zahtevam in izzivom v sodobni mednarodni 

skupnosti, pred katere bodo postavljeni; 

4. izoblikovati profil strokovnjaka na področju mednarodnih odnosov, ki bo logična izbira delodajalcev, ki se 

ukvarjajo z vprašanji mednarodnih razsežnosti ali vodijo mednarodne odnose; 

5. zagotoviti temelje za nadaljnje akademsko izobraževanje (na doktorski ravni) na področju mednarodnih odnosov. 

Podiplomski program Mednarodni odnosi gradi na že pridobljenih interdisciplinarnih temeljih dodiplomskega 

študijskega programa Mednarodni odnosi, hkrati pa je zastavljen tudi tako, da omogoča pridobitev poglobljenih znanj 

s področja mednarodnih odnosov tudi diplomantom drugih družboslovnih znanstvenih disciplin, ki so vključene v 

študijski program Mednarodni odnosi, to so predvsem pravo, ekonomija in politologija (politične vede). 

Meje nacionalnih držav se v procesih globalizacije pospešeno brišejo, pri čemer čedalje več segmentov družbenega 

delovanja poteka prek nacionalnih meja. S pridobljenim širokim družboslovnim znanjem in z razumevanjem 

mednarodnega okolja (prek odličnega poznavanja in razumevanja akterjev, procesov in odnosov med njimi, 



objektivnih dejavnikov ter norm, ki usmerjajo delovanje akterjev) in delovanja v njem na različnih ravneh (globalni, 

regionalni, subregionalni, bilateralni ter nacionalni in lokalni) na različnih področjih (gospodarskem, varnostnem, 

političnem, diplomatskem) bodo diplomanti magistrskega študija mednarodnih odnosov odlični poznavalci teh 

procesov. 

Ključni učni izidi programa so: 

1. Študent obvlada poglobljeno teoretsko in metodološko orodje discipline Mednarodni odnosi in ga uporablja v 

namen kompetentnega zbiranja podatkov, analiziranja in kritičnega vrednotenja mednarodnih odnosov; 

2. Študent analizira, sintetizira in vrednoti vlogo ekonomskega dejavnika v mednarodnih odnosih, in sicer analiza in 

ocenjuje realnosti trajnostnih razvojnih ciljev, simulira pripravo proračuna in analizira/načrtuje poslovne strategije 

podjetij; 

3. Študent klasificira vire in objekte mednarodnega prava, pozna in razume proces oblikovanja mednarodnih norm 

ter analizira mednarodnopravno sodno prakso, hkrati pa na podlagi tega obsežnega temeljnega znanja analizira 

dogajanja v praksi ter oceni, kaj je in kaj ni v skladu z mednarodnim pravom, še posebej na področju pravic 

manjšin in upravljanja etnične raznolikosti; 

4. Študent klasificira, analizira in vrednoti moč in vpliv delovanja subjektov mednarodnih odnosov v režimu 

mednarodnega vladanja, razume delovanje mednarodnih institucij, njihove zmožnosti in omejitve, še posebno na 

področju mednarodnih financ in mednarodnega razvoja; 

5. Študent obvlada poglobljeno konceptualno in uporabno znanje na področju izbranega modula; ali na področju 

diplomacije ali izbranih tem mednarodne politike (regionalizem in upravljanje konfliktov); 

6. Študent tekoče pisno in ustno uporablja področno strokovno terminologijo v lastnem jeziku in v tujih jezikih; 

7. Študent je sposoben strokovne komunikacije tako v obliki kratkega individualnega in skupinskega javnega nastopa 

kot v obliki zahtevnih kratkih in daljših raziskovalno-analitičnih prispevkov (trgovinski in investicijski profil, analiza 

zunanje politike, SWOT analiza, razvojno poročilo, raziskovalno poročilo, znanstveni esej, pravno mnenje, policy 

paper, pogajalsko stališče države, pogajalsko poročilo, dosje, memo, osnutek resolucije, sklepa, direktive ipd., 

zapisnik, priprava poslovnika) in v obliki pogajanj; 

8. Študent je sposoben zasnovati lastno znanstveno raziskavo v obsegu 60 strani in jo izvesti ter javno predstaviti ob 

uporabi informacijske tehnologije. 

Splošne kompetence (učni izidi) 
1. široka družboslovna razgledanost; 2. odlično poznavanje mednarodne skupnosti v njenih razvojnih in strukturnih 

razsežnostih; 3. znanje o delovanju mednarodnih institucij ter njihovih organizacijsko-upravnih kultur in postopkov; 4. 

sposobnost samostojnega razmišljanja in delovanja na področju mednarodnih odnosov in v mednarodni skupnosti; 5. 

strokovna usposobljenost za obvladovanje formalnih in neformalnih procesov odločanja in njihovih zakonitosti; 6. 

široke analitične sposobnosti pri vprašanjih, ki se nanašajo na mednarodne odnose; 7. sposobnost sinteze analitičnih 

spoznanj; 8. poznavanje in razumevanje drugih kultur, družb ter političnih skupnosti; 9. organizacijske in vodstvene 

sposobnosti, ki omogočajo poznavanje in usklajevanje različnih področij mednarodnih odnosov; 10. aktivno znanje 

tujih jezikov; 11. informacijska pismenost; 12. komunikacijske sposobnosti v družbenih in javnih sferah in sklepanje 

mednarodnih profesionalnih mrež, ki študentom omogočajo globalno povezanost. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 
1. sposobnost strateških razmislekov in sprejemanja odločitev na področju dela 2. sposobnost dela v multikulturni 

skupini, vodenja in koordiniranja 3. analitično-raziskovalne sposobnosti za samostojno raziskovalno delo na področju 

mednarodnih odnosov, 4. sposobnost uporabe metodoloških prijemov in analitičnih orodji za reševanje posameznih 

problematik, povezanih z delovanjem akterjev v mednarodnih odnosih, 5. razširjeno in poglobljeno znanje discipline 

Mednarodni odnosi, ožje povezano z znanji politike mednarodnega prava, varstva pravic manjšin in upravljanja 

konfliktov, 6. razširjeno in poglobljeno znanje discipline Mednarodni odnosi, ožje povezano z znanji mednarodnih 

financ, mednarodnega razvoja in razvojnega sodelovanja (ki naslavlja problem neenakosti in načinov njenega 

zmanjševanja) ter mednarodnega poslovanja, 7. razširjeno in poglobljeno znanje discipline Mednarodni odnosi, ožje 

povezano z znanji mednarodnega vladanja (mednarodnih institucij, procesov, norm), vključno s področjem diplomacije, 

in delovanja teh institucij tako na univerzalni kot na regionalni ravni , 8. poglobljeno poznavanje specifičnih 

problematik, ki ga podiplomski študenti dobijo prek izbirnih predmetov v modulih, 9. znanje in uporaba strokovne 

terminologije v tujih jezikih, 10. argumentativne ter pogajalske veščine, vključno z delom in pogajanji v medkulturnem 

okolju. 



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

stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnega področja 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 pristojni 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 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 47 kreditnimi točkami (ECTS) tekočega letnika (brez posebne 

prošnje), vendar le v primeru, da je ena od manjkajočih obveznosti učna enota Praksa (5 ECTS). 

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 (ECTS) 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 mednarodnih odnosov 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 
• magistrica mednarodnih odnosov 

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


Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 
• mag. medn. odn. 



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. 3954 Politika mednarodnega prava Bojko 

Bučar 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

2. 4031 Vladanje in mednarodni odnosi Zlatko 

Šabič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

3. 3922 Mednarodno poslovanje Andreja 

Jaklič 

30 0 0 0 0 180 210 7 Zimski ne 

4. 3918 Mednarodne finance Mojmir 

Mrak 

30 30 0 0 0 180 240 8 Zimski ne 

5. 4015 Teorije in politike 

mednarodnega razvoja 

Maja Bučar 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni ne 

6. 3924 Mednarodno varstvo manjšin Petra Roter 25 20 0 0 0 225 270 9 Letni ne 

7. 3958 Praksa Zlatko 

Šabič 

0 10 0 0 140 0 150 5 Zimski ne 

8. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 90 150 5 Letni da 

 Skupno 205 165 0 0 140 1290 1800 60  

2. letnik 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3845 Aktualni razvojni problemi Maja 0 30 0 0 0 150 180 6 Zimski ne 



Bučar 

2. 3975 Raziskovalni seminar Petra 

Roter 

30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

3. IPM Izbirni predmet izbranega modula  10 30 0 0 5 105 150 5 Zimski da 

4. IPM Izbirni predmet izbranega modula 

ali zunanji izbirni predmet 

 10 30 0 0 5 105 150 5 Letni da 

5. 3916 Medkulturna pogajanja Boštjan 

Udovič 

30 0 0 0 0 90 120 4 Zimski ne 

6. 3902 Magistrsko delo Petra 

Roter 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni, 

Zimski 

ne 

 Skupno 80 120 0 0 10 1590 1800 60  

Program ima dva modula: 1. Diplomacija in 2. Mednarodna politika. Študenti izbirajo predmete izbranega modula 

Izbirni predmeti modula Diplomacija 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3853 Diplomacija  Boštjan 

Udovič 

15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

2. 3877 Izbrana vprašanja 

mednarodnega prava 

Bojko Bučar 0 45 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

3. 3843 Aktualni izzivi sodobne 

diplomacije 

Boštjan 

Udovič 

15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 30 105 0 0 0 315 450 15  

Vsako leto se izvajata dva izbirna predmeta 

Izbirni predmeti modula Mednarodna politika 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične Druge obl. Samostojno Ure ECTS Semestri Izbiren 



vaje štud. delo skupaj 

1. 3923 Mednarodno upravljanje 

konfliktov 

Petra Roter 10 30 0 0 5 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

2. 3921 Mednarodni regionalizem Ana Bojinović 

Fenko 

15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

3. 3919 Mednarodne institucije in 

sodobni problemi 

Zlatko Šabič 15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

4. 4018 Trajnostni razvojni cilji Maja Bučar 15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 55 120 0 0 5 420 600 20  

Vsako leto se izvajata dva izbirna predmeta 



 


