CENIK STORITEV NA DOBA FAKULTETI v študijskem letu 2019/2020
1.

Stroški študija (vpisnina in šolnina)
Študijski programi

Letnik

Dodiplomski visokošolski programi (v slovenskem in hrvaškem jeziku)
Menedžment v sodobnem okolju, Menedžment v sociali in izobraževanju,
Poslovanje in upravljanje v turizmu
Dodiplomski visokošolski programi (v slovenskem in hrvaškem jeziku)
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
Dodiplomski visokošolski programi (v srbskem jeziku)
Menedžment v sodobnem okolju, Menedžment v sociali in izobraževanju,
Poslovanje in upravljanje v turizmu
Podiplomski magistrski programi (v slovenskem in hrvaškem jeziku)
Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment pametnih
mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju
Podiplomski magistrski programi (v srbskem jeziku)
Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment pametnih
mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju
Doktorski program 3. stopnje

Študijski programi v angleškem jeziku

2.549,00
2.549,00
2.549,00
2.759,00
2.759,00
2.759,00
2.180,00
2.180,00
2.180,00
3.289,00
3.289,00

3 x 865,00, 12 x 225,00
3 x 865,00, 12 x 225,00
3 x 865,00, 12 x 225,00
3 x 940,00, 12 x 245,00
3 x 940,00, 12 x 245,00
3 x 940,00, 12 x 245,00
3 x 760,00, 12 x 190,00
3 x 760,00, 12 x 190,00
3 x 760,00, 12 x 190,00
3 x 1.130,00, 12 x 290,00
3 x 1.130,00, 12 x 290,00

1.
2.

2.840,00
2.840,00

3 x 980,00, 12 x 245,00
3 x 980,00, 12 x 245,00

1.
2.
3.

5.000,00
5.000,00
4.500,00

8 x 640,00
8 x 640,00
8 x 575,00

1.
2.
3.

Podiplomski magistrski programi (v angleškem jeziku)
Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Menedžment pametnih
mest, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

1.
2.
3.

2.

Plačilo v obrokih*

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Letnik

Dodiplomski visokošolski programi (v angleškem jeziku)
Menedžment v sodobnem okolju, Menedžment v sociali in izobraževanju,
Poslovanje in upravljanje v turizmu

Znesek v EUR

Znesek v EUR
4.500,00 (državljani EU)
6.500,00 (državljani ne EU)
4.500,00 (državljani EU)
6.500,00 (državljani ne EU)
4.500,00 (državljani EU)
6.500,00 (državljani ne EU)
5.890,00 (državljani EU)
8.250,00 (državljani ne EU)
5.890,00 (državljani EU)
8.250,00 (državljani ne EU)
5.890,00 (državljani EU)
8.250,00 (državljani ne EU)

Prispevki za študij in druge storitve

Strošek

Znesek v EUR

Rok plačila

Prispevek za diplomiranje (dodiplomski študij)

449,00

ob vpisu v 3. letnik

Prispevek za diplomiranje (podiplomski študij)

549,00

ob oddaji magistrske naloge

Ponovno opravljanje predmeta

99,00

ob prijavi na predmet

Menjava predmeta (ob že dodanem dostopu do predmeta)

99,00

ob prijavi na predmet

4. in vsako nadaljnje opravljanje izpita

49,00

ob prijavi na izpit

Opravljanje izpita – vpis za opravljanje manjkajočih obveznosti,
abs. staž …

49,00

Ob prijavi na izpit

Obravnava vloge za izredno opravljanje izpita

49,00

ob oddaji vloge na Komisijo

Zviševanje ocene

49,00

ob prijavi na izpit

Komisijski izpit (na zahtevo študenta)

149,00

ob prijavi na izpit

Vpis za opravljanje zaostalih obveznosti - eno leto po preteku
abs. staža (dodiplomski študij)

199,00

ob vpisu

Vpis za opravljanje zaostalih obveznosti - eno leto po preteku
abs. staža (podiplomski študij)
Vrednost ene kreditne točke (ECTS)
Izvedba predmeta z izpitom kot občan - zunanji

1.047,00

ob vpisu

99,00
po številu ECTS

Ob oddaji prijave na predmet

99,00

Ob oddaji prijave na predmet

49,00/predmet
99,00/predmet

Ob oddaji vloge

Znesek v EUR

Rok plačila

9,00

Ob naročilu

39,00

Ob naročilu

4,00/predmet

Ob naročilu

Dvojnik študentske izkaznice

8,00

Ob naročilu

Dvojnik diplome

39,00

Ob naročilu

Dvojnik priloge k diplome

39,00

Ob naročilu

Znesek v EUR

Rok plačila

Prva izvolitev

2.000,00

Ob prijavi

Ponovna izvolitev

1.000,00

Ob prijavi

Znesek v EUR

Rok plačila

Izvedba ali dostop do dodatnega predmeta z izpitom kot občan –
diplomanti, študenti
Vloga za priznavanje predmeta – formalno znanje
Vloga za priznavanje predmeta – neformalno znanje
Velja samo za podiplomski študij

3.

Potrdila

Strošek
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (nevpisani študenti in
nediplomanti)
Izdaja potrdil v angleškem jeziku (o statusu študenta, o
opravljenih izpitih …)
Potrjen učni načrt (nevpisani študenti in nediplomanti)

4.

Izvolitev v naziv

Strošek

5.

Knjižnica

Strošek
Letna članarina – študenti Doba Fakultete

brezplačno

Letna članarina – zunanji uporabniki

10,00

Ob vpisu

Izgubljeno ali uničeno gradivo

20,00

Ob zaključku študija

Medknjižnična izposoja knjige v druge knjižnice - Maribor

brezplačno

Medknjižnična izposoja knjige v druge knjižnice - Slovenija

7,00/enoto

Ob naročilu

3,00

Ob naročilu

Medknjižnična izposoja članka v PDF formatu
Izdelava osebne bibliografije za zaposlene na DOBI

brezplačno

Izdelava osebne bibliografije – zunanji uporabniki

25,00/uro

Ob naročilu

Šolnina in vpisnina za višje letnike bo predvidoma ostala enaka oziroma se bo usklajevala z rastjo drobno prodajnih cen. Način plačila kandidat
ustrezno označi na pogodbi o izobraževanju, ob vpisu.
Morebitne ugodnosti so opredeljene na spletni strani fakultete.
V cenik storitev je vključen DDV.
Cenik je sprejel Upravni odbor na seji 15. 1. 2019

Predsednik upravnega odbora
Peter Baloh, univ. dipl. ekon

