
Študijski program 2. stopnje
AGRARNA EKONOMIKA

ZNANJE IN TRADICIJA



ŠTUDIJSKI PROGRAM
Magistrski študijski program Agrarna ekonomika je 
interdisciplinarno sestavljen program, v okviru kate-
rega študent nadgradi že pridobljena temeljna teo-
retična znanja agrarne ekonomike iz različnih dodi-
plomskih študijev. Študent na tej ravni spozna potre-
bo po jasni opredelitvi in razmejitvi med seboj soodvi-
snih mikroekonomskih konceptov ter se usposobi za 
samostojno raziskovalno delo (ob uporabi kvantita-
tivnih vrednot ekonomskega vrednotenja), metod za 
podporo odločanju za potrebe managementa, infor-
matike in najrazličnejših metod širšega področja ra-
zvoja podeželja kot tudi kmetijske politike.

Vsebinska zasnova magistrskega študija zajema 
poznavanje najpomembnejših elementov mikroe-
konomske teorije, aplikacijo različnih kvantitativ-
nih metod s ciljem ugotavljanja doseženih nivojev 
ekonomske učinkovitosti gospodarjenja kmetijstva 
ter konkurenčne sposobnosti posameznih doma-
čih proizvajalcev in živilsko-predelovalne industrije, 
osvetlitev problematike managementa v kmetijstvu 
ter ter celotni agroživilski verigi.

Si želite nadgraditi že pridobljena 
teoretična znanja na področju 
agrarne ekonomike?

ZAKAJ ŠTUDIRATI
NA NAŠI FAKULTETI?
Študent pridobi vso potrebno izobrazbo in prak-
tične izkušnje, da se lahko po končanem študiju 
vključi v katerokoli dejavnost s področja kmetij-
stva, povezano s pridelavo zdrave hrane, varstvom 
okolja, korektnim odnosom do vseh živih organiz-
mov. Prav tako pridobi znanja za samostojno raz-
vijanje in reševanje najzahtevnejših problemov na 
področju kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih reši-
tev v strokovni in znanstveni praksi.



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti stro-
kovnjake s ključnimi agrarno ekonomskimi znanji na 
področju kmetijstva
in sorodnih ved. Študent v okviru nabora obveznih 
predmetov pridobi temeljna teoretična znanja agrar-
ne ekonomike, ki so v prvi vrsti vezana na obvladova-
nje mikroekonomskih principov za analizo obstoječih 
proizvodnih in cenovnih razmerij na trgu proizvodov 
in proizvodnih faktorjev.
Na tej ravni spozna potrebo po jasni opredelitvi in 
razmejitvi med seboj soodvisnih mikroekonomskih 
konceptov in se usposobi za samostojno raziskoval-
no delo, ob uporabi za to ustreznih kvantitativnih me-
tod ekonomskega vrednotenja. Primerno poznavanje 
metod ekonometričnega ocenjevanja je namreč te-
meljnega pomena v sodobni agrarni ekonomiki.
Cilj zastavljenega podiplomskega programa je izo-
blikovati dva različna profila agrarno ekonomskega 
strokovnjaka, kar je omogočeno predvsem z nastavi-
tvijo strukture in sklopa obveznih izbirnih modulov, ki 
se delita na blok študijskih predmetov: 
• Management in marketing v kmetijstvu ter 
• Razvoj podeželja.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Podiplomski študij Agrarne ekonomike diploman-
tom omogoča širok spekter zaposlitvenih možno-
sti. Te se raztezajo od opravljanja vodilnih funk-
cij v kmetijstvu (kmetijska podjetja, zadruge, sve-
tovalne službe ipd.), do aktivnega sodelovanja v 
različnih administrativnih službah, kjer so potreb-
na ustrezna znanja managementa v kmetijstvu in 
upravljanja (raziskovalne agencije, kmetijske bor-
ze, trgovinska združenja, državno – upravne eno-
te itd.). Strokovnjak lahko opravlja bodisi funkcijo 
podjetnika bodisi nastopa v vlogi upravljalca, ali se 
odloči za nadaljnjo akademsko kariero.

Študijski program AGRARNA EKONOMIKA (MAG)
Trajanje programa 2 leti (4 semestre študija)
Vpisni pogoji • študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS iz naslednjih 

strokovnih področij: kmetijstvo ali biotehniške vede, organizacijske vede, 
poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede, pravne vede 
in informacijske vede, 

• študijski program 1. stopnje iz drugih področij in dosegel najmanj 180 ECTS 
ter opravil predpisane dodatne študijske obveznosti.

Zaključek študija Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti oziroma zbere 
najmanj 120 ECTS in uspešno zagovarja magistrsko nalogo

Pridobljeni naziv Magister(ica) agrarne ekonomike s pripadajočo prilogo, kjer se opredeli smer 
Dodatne 
informacije

Referat za študentske zadeve 
Tel.: 02 320 90 19 
elektronski naslov: referat.fkbv@um.si 
www.fkbv.um.si



Pivola 10, 2311 Hoče
Tel: 02 320 90 00, Fax: 02 616 11 58
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