
Študijski program 3. stopnje 
AGRARNA EKONOMIKA

ZNANJE IN TRADICIJA



ZAKAJ ŠTUDIRATI  
NA NAŠI FAKULTETI?
Študent pridobi vso potrebno izobrazbo in praktične 
izkušnje, da se lahko po končanem študiju vključi v 
katerokoli dejavnost s področja kmetijstva, poveza
no s pridelavo zdrave hrane, varstvom okolja, korek
tnim odnosom do vseh živih organizmov. Prav tako 
pridobi znanja za samostojno razvijanje in reševanje 
najzahtevnejših problemov na področju kmetijstva, 
ki vodijo k iskanju novih rešitev v strokovni in znan
stveni praksi.

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Temeljni cilj prenovljenega doktorskega študija 
Agrarne ekonomike je poglobitev znanj, pridoblje
nih na različnih magistrskih programih in usposo
biti kandidata v smislu znanstveno raziskovalnega 
dela na področju Agrarne ekonomike in sorodnih di
sciplin, kot so Management v kmetijstvu, Informati
ka, Marketing v kmetijstvu, Agrarna politika ter raz
voj podeželja.

Poudarjena znanstveno raziskovalna naravnanost 
doktorskega študija Agrarna ekonomika je v veliki 
meri vezana na tekoče aplikativne, temeljne in cilj
ne raziskovalne naloge ter raziskovalne programe, v 
katerih sodelujejo sestavljavci programa.

Mednarodno sodelovanje Fakultete za kmetijstvo in 
biosiostemske vede v prostoru EU omogoča študen
tom možnost izobraževanja v tujini. Glede na nara
vo in potek doktorske naloge, je del raziskav možno 
opraviti tudi na partnerski univerzi, inštitutu v tujini.

Si želite postati vrhunski 
strokovnjak z interdisciplinarnega 
področja agrarne ekonomike?



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
V okviru podiplomskega doktorskega študija želi -
mo izobraziti kadre za raziskovalno delo predvsem v 
znanstveno raziskovalni dejavnosti, kot tudi za razi -
skovalno in strokovno delo v gospodarstvu, negospo -
darstvu in državni upravi (razne agencije, ki delujejo 
na področju kmetijstva in razvoja podeželja).
Temeljni cilji doktorskega študija na vsebinskem 
strokovnem področju so usmerjeni zlasti v pozna -
vanje raziskovalne aktivnosti na področju Agrarne 
ekonomike ter njenih sorodnih disciplin, kot tudi 
pod- disciplin.
Študenti bodo pridobili naslednje splošne kompe -
tence:
•  sposobnost identi�ciranja raziskovalnega pro -

blema, njegove analize ter možnih rešitev,
•  sposobnost obvladanja standardnih metod, po -

stopkov in procesov raziskovalnega dela Agrar -
ne ekonomike,

•  sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega 
znanja v praksi,

•  avtonomnost v svojem raziskovalno strokov -
nem delu in zavezanost profesionalni etiki.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Za diplomante doktorskega programa ostaja odprt 
cel spekter zaposlitvenih možnosti, ki so podobne 
možnostim kandidatov na magistrskem podiplom -
skem študiju agrarna ekonomika.
Le- te se raztezajo od opravljanja vodilnih funkcij v 
kmetijstvu (kmetijska podjetja, zadruge, svetoval -
ne službe, itd.), do aktivnega sodelovanja v različnih 
administrativnih službah, kjer so potrebna poseb -
na znanja managementa v kmetijstvu in upravlja -
nja (raziskovalne agencije, kmetijske borze, trgovin -
ska združenja, državno - upravne enote, itd.). Stro -
kovnjak lahko uspešno opravlja funkcijo podjetnika, 
nastopa v vlogi upravljalca (poslovodni organ), ali se 
odloči za nadaljnjo akademsko kariero.

Študijski program AGRARNA EKONOMIKA (DR)

Trajanje programa 4 leta (8 semestrov študija)

Vpisni pogoji Na doktorski študij se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
•  študijski program 2. stopnje, 
•  študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
•  študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 

2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred 
vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk

•  študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug eno -
vit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

•  pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je v skladu z zgoraj navedenimi pogoji končal 
ekvivalentno  izobraževanje v tujini.

Zaključek študija Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu najmanj 
240 ECTS in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo

Pridobljeni naziv doktor(ica) znanosti s področja agrarne ekonomike

Dodatne 
informacije

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