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VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO 
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE 

 

Kraj izvajanja študijskega programa: LJUBLJANA  

Trajanje študija: 3 leta (I. bolonjska stopnja) 

 

Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, 

št. 61/06) pridobi po uspešnem zaključku študija študent oz. študentka strokovni naslov  

diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS). 

 

1. POGOJI ZA VPIS 

 

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in mednarodno 

poslovanje se lahko vpiše: 

A. kdor je opravil maturo, 

B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu 

C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Visoka poslovna šola ERUDIO lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih 

mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke izbrani po kriteriju doseženih točk: 
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-  splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri 

maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk) oz. 

- splošnega uspeha pri poklicni maturi (50%) in splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (50%).  

 

2. VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZ. POGOJIH ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo  in 

mednarodno poslovanje se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, 

sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Brez dodatnih 

študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, ki skladno s 6. členom Meril za 

prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu : 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Diplomanti ostalih programov morajo do vpisa v tretji letnik opraviti dodatne študijske obveznosti, ki 

izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ VPŠ ERUDIO. V primeru omejitve vpisa 

bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa. 

Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. 

 

Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in 

mednarodno poslovanje se lahko vpiše: 

a. kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.  

b. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če 

izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.  

Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, skladno s 6. 

členom Meril za prehode (ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v 

visokem šolstvu) : 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite, 

ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ  VPŠ ERUDIO. 



 

Visoka poslovna šola Erudio  
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana 
Tel: 01 548 37 66, gsm: 031 383 064 

e-pošta: referat@erudio.si 
 

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

Kot sorodni  programi se štejejo visokošolski študijski programi s področja ekonomije in poslovnih 

ved.  

Visoka poslovna šola Erudio v študijskem letu 2018/2019 ponuja tudi možnost vpisa tujih študentov v 

študijski program, ki se bo izvajal v angleškem jeziku. 

 

3. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST: 

VPŠ ERUDIO bo izvajala izredni študij v klasični in kombinirani oz- e-obliki. Študenti se lahko med 

letom odločijo za prehod s klasičnega na kombinirani oz. e-študij. 

Skupno število prostih vpisnih mest: 120. 

 

Prosta mesta* za Slovence in državljane držav 

članic EU 

za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujci izven EU 

Vpis v 1. letnik 40 40 

Vpis v višji letnik 30 0 

Diplomanti/vzporedni študij 10 0 

 

Študij v angleščini za tuje študente bo Visoka poslovna šola ERUDIO izvajala v primeru, da se v 

program vpiše najmanj 20 študentov. 

 

*VPŠ ERUDIO lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za 

posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program ostane 

enako. 

 

4. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA 

Če se kandidat prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca 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 ali osebno dostaviti visokošolskemu zavodu v največ petih (5) dneh od elektronske oddaje 

prijave v eVŠ. 

 



 

Visoka poslovna šola Erudio  
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana 
Tel: 01 548 37 66, gsm: 031 383 064 

e-pošta: referat@erudio.si 
 

Kot pravočasna se upošteva: 

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. 

 

Kandidati, državljani RS in državljani članic Evropske unije, ki že imajo spričevala, pridobljena v tujini, 

morajo skupaj s prijavo oz. najkasneje do 30. 09. 2018 poslati overjene kopije zaključnega spričevala, 

spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode spričeval in odločbo o nostrifikaciji oz. o 

priznavanju. 

 

Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode oz. se prijavljajo za vpis z izobrazbo, pridobljeno v 

tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje 

izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja. Za več informacij v zvezi s priznavanjem 

izobraževanja se obrnite na referat za študijske in študentske zadeve VPŠ ERUDIO, 

referat@vps.erudio.si.  

 

ROKI ZA PRIJAVO: 

 rok za prvo prijavo: 06. 02. 2018 do 20. 04. 2018 

 rok za drugo prijavo: 23. 04. 2018 do 30. 09. 2018 

 

Vpisni roki: 

Vpis kandidatov se opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra 2018. Iz 

upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. 

oktobra 2018, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda. 

 

5. INFORMATIVNI DNEVI 

 

FEBRUAR 2018 

petek, 09.02.2018, ob 11:30 in ob  16. uri  

sobota, 10.02.2018, ob 10. uri 

 

MAJ 2018 

petek, 04.05.2018, ob 16. uri 

 

AVGUST 2018 

petek, 24.08.2018, ob 16. uri 

 

SEPTEMBER 2018 

četrtek, 06.09.2018, ob 16. uri 
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torek, 18.09.2018, ob 16. uri  

 

E- informativni dan: po dogovoru –  predhodni prijavi na referat@vps.erudio.si ali prek spletne strani 

šole na www.vps.erudio.si. 

Za individualne informativne pogovore ali svetovanje v zvezi s študijem, prijavo za vpis in 

postopkom priznavanja izobraževanja se lahko dogovorite prek elektronske pošte 

referat@vps.erudio.si ali po telefonu 01 / 548 37 66. 

Več informacij na www.vps.erudio.si.  

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE 

 

 

Kraj izvajanja študijskega programa: LJUBLJANA  

Trajanje študija: 1 leto (II. bolonjska stopnja) 

 

Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, 

št. 61/06) pridobi po uspešnem zaključku študija študent oz. študentka strokovni naslov magister 

podjetništva in mednarodnega poslovanja / magistrica podjetnišstva in mednarodnega poslovanja. 

 

6. POGOJI ZA VPIS 

 

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

- študijski program prve stopnje s strokovnih področij poslovnih, upravnih in družbenih ved, 

- študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi 

študijske obveznosti iz predmetov dodiplomskega študija Podjetništvo in mednarodno 

poslovanje: Mednarodni strateški management, Osnove podjetništva in Gospodarsko pravo. 

 

Visokošolski zavod lahko omeji vpis v študijske programe, če število prijav za vpis bistveno presega 

število razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske in druge). 

Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske programe se upošteva uspeh pri študiju prve 

stopnje (povprečna ocena 70%, ocena diplomskega dela 30%). 

 

7. VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZ. POGOJIH ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz predhodnega študijskega programa študenta, se lahko 

študent vpiše v isti ali višji letnik v podiplomskem študijskem programu VPŠ ERUDIO. Pri prehodu se 

lahko priznavajo: 

 primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v predhodnem študijskem programu  

postopek priznavanja temelji na obsegu, zahtevnosti, pridobljenih kreditnih točkah v drugem javno 

veljavnem programu, 
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 neformalno pridobljena primerljiva znanja, katera dokazuje pred komisijo za študijske in študentske 

zadeve. 

 

Študent mora opraviti vse obvezne vsebine programa. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje oz. dokazuje z ustreznimi dokumenti. 

 

V primeru priznavanja neformalno pridobljenih znanj se lahko prizna največ 10% ECTS. O priznavanju 

znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, bo odločala Komisija za študijske in 

študentske zadeve na podlagi vloge in dokazil. 

 

20% ECTS (24 KT) se lahko prizna študentu glede na predhodno pridobljeno formalno znanje v 

drugem javno veljavnem programu enake ali višje stopnje  velja za izbirne vsebine ali pa za 

primerljive vsebine. 10% (12KT) se lahko prizna za neformalno pridobljeno znanje, ki ga dokazuje 

pred komisijo za študijske in študentske zadeve. Pri priznavanju neformalno pridobljenega znanja s 

pomočjo dokazil prikaže obvladovanje pričakovanih kompetenc predmeta. 

Visoka poslovna šola Erudio v študijskem letu 2018/2019 ponuja tudi možnost vpisa tujih študentov v 

študijski program, ki se bo izvajal v angleščini. 

 

8. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST 

VPŠ ERUDIO bo izvajala izredni študij v klasični in kombinirani oz- e-obliki. Študenti se lahko med 

letom odločijo za prehod s klasičnega na kombinirani oz. e-študij. 

Skupno število prostih vpisnih mest: 120. 

 

Prosta mesta* za Slovence in državljane držav 

članic EU 

za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujci izven EU 

Vpis v 1. letnik 40 40 

Vpis v višji letnik 30 0 

Diplomanti/vzporedni študij 10 0 

 

Študij v angleščini za tuje študente bo Visoka poslovna šola ERUDIO izvajala v primeru, da se v 

program vpiše najmanj 20 študentov. 

 

*VPŠ ERUDIO lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za 

posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program ostane 

enako. 

 

 

9. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA 

Če se kandidat prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca natisnjenega obrazca po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 
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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 ali osebno dostaviti visokošolskemu zavodu v največ petih (5) dneh od elektronske oddaje 

prijave v eVŠ. 

 

Kot pravočasna se upošteva: 

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. 

 

Kandidati, državljani RS in državljani članic Evropske unije, ki že imajo spričevala oz. diplome, 

pridobljene v tujini, morajo skupaj s prijavo oz. najkasneje do 30. 09. 2018 poslati overjene kopije 

diplome 1. stopnje, zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode 

spričeval in odločbo o nostrifikaciji oz. o priznavanju. 

 

Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode oz. se prijavljajo za vpis z izobrazbo, pridobljeno v 

tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje 

izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja. Za več informacij v zvezi s priznavanjem 

izobraževanja se obrnite na referat za študijske in študentske zadeve VPŠ ERUDIO, 

referat@vps.erudio.si.  

 

http://www.fame.si/ 

ROKI ZA PRIJAVO: 

 rok za prvo prijavo: 06. 02. 2018 do 20. 04. 2018 

 rok za drugo prijavo: 23. 04. 2018 do 30. 09. 2018 

 

Vpisni roki: 

Vpis kandidatov se opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra 2018. Iz 

upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. 

oktobra 2018, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda. 

 

10. INFORMATIVNI DNEVI 

 

FEBRUAR 2018 

petek, 09.02.2018, ob 11:30 in ob  16. uri  
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sobota, 10.02.2018, ob 10. uri 

 

MAJ 2018 

petek, 04.05.2018, ob 16. uri 

 

AVGUST 2018 

petek, 24.08.2018, ob 16. uri 

 

SEPTEMBER 2018 

četrtek, 06.09.2018, ob 16. uri 

torek, 18.09.2018, ob 16. uri  

 

E- informativni dan: po dogovoru –  predhodni prijavi na referat@vps.erudio.si ali prek spletne strani 

šole na www.vps.erudio.si. 

Za individualne informativne pogovore ali svetovanje v zvezi s študijem, prijavo za vpis in 

postopkom priznavanja izobraževanja se lahko dogovorite prek elektronske pošte 

referat@vps.erudio.si ali po telefonu 01 / 548 37 66. 

 

Več informacij na www.vps.erudio.si.  
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