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4 NAGoVor dekANA um foV

fakulteta za organizacijske vede je ena prvih izobraževalnih ustanov, katere poslanstvo 
je izobraževanje in raziskovanje na področju poslovnih ved. korenine današnje  

fakultete za organizacijske vede segajo v leto 1959. Vse od pričetka delovanja se je 
fakulteta skozi čas in prostor izoblikovala kot pomemben generator znanja, ino-
vativnosti, odprtosti in sprememb, tako v domačem, kakor tudi mednarodnem 
prostoru. 
Posebna značilnost izobraževalnih progra mov fakultete organizacijske vede 
je prepletanje vsebin s področja poslovnih in delovnih procesov, kadrovskega 
manage menta in informatike z drugimi znanji, katera od diplomantov priča-
kujejo delodajalci. to zagotavlja programom posebno kakovost in omogoča 
diplomantom velike zaposlitvene možnosti. Najboljši pokazatelj dobrega dela 
fakultete so prav kariere diplomantov. 
diplomante fakultete za organizacijske vede, teh je bilo v vseh letih več kot 
17.500, lahko srečate na najodgovornejših vodstvenih delovnih mestih, tako v 
vladi, državni upravi, gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu, kakor tudi med najuspe-
šnejšimi slovenskimi podjetniki. 
Prepričan sem, da je razvojna vizija postati najbolj razpoznavna visokošol-
ska institucija na področju organizacije in managementa v sloveniji, več kot 
zadostna vzpodbuda za nadaljnje pobude in njihovo udejanjenje. s posebnim 
posluhom za študente in najnovejšimi oblikami izobraževanja smo že nemalo-
krat dokazali, da smo sodobna fakulteta s kvalitetnimi študijskimi programi, ki 
svoje študente že v času študija usposobi za reševanje mnogih poslovnih izzivov 
sodobnega časa. 
Vabim vas, da se tudi vi podate na pot uspeha in sprejmete slednje izzive pod 
okriljem kvalitetne in mednarodno uveljavljene fakultete ter se vpišete na kate-
rega izmed razpisanih bolonjskih podiplomskih študijskih programov. 

V Kranju, junij 2012   

mAGIstrskI IN doktorskI študIjskI ProGrAmI 

� red. prOF. dr. MarKO FerjaN, deKaN
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6 PodIPlomskI študIj 2012/2013

1. PredstAVIteV fAkultete ZA orGANIZAcIjske Vede  

fakulteta za organizacijske vede je člani-
ca univerze v mariboru in ima sedež v 

kranju. Ponaša se z več kot 52-letno tradicijo 
s področja izobraževanja in znanstvenega 
raziskovanja v okviru triade ljudje – Pro-
cesI – INformAcIje, ki je temelj ekspertne-
ga in managerskega dela v organizacijah. 
ukvarja se s teorijo in prakso organizacije 
poslovnih in delovnih sistemov, informacij-
skih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih 
sistemov. Vzgojno izobraževalna dejavnost 
fakultete poteka v okviru pedagoške enote, 
ki vključuje katedre, center za informacij-
ske tehnologije ter knjižnico z indok službo. 
Znanstveno-raziskovalna dejavnost je or-
ganizirana v okviru Inštituta za organizacijo 
in management, raziskovalnega centra ter 
posameznih laboratorijev. Poleg tega ima fa-
kulteta še center za izobraževanje in sveto-
vanje ter Založbo moderna organizacija. fa-
kulteta izdaja znanstveno revijo organizacija 
ter več deset skript in strokovnih knjig letno.
s številnimi inštituti, fakultetami in uni-
verzami po svetu so vzpostavljeni stiki, ki 
omogočajo sodelovanje tako na področju 
izmenjave študentov kot na raziskovalnem 
področju; sodelovanje institucij pri organi-
zaciji in udeležbi različnih konferenc s po-
dročij, ki jih posamezne institucije pokrivajo; 
izmenjava različne študijske literature idr. 
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fakulteta za organizacijske vede izvaja  
tri visokošolske strokovne programe:
•  organizacija in management poslovnih  

in delovnih sistemov
•  organizacija in management kadrovskih 

in izobraževalnih sistemov
•  organizacija in management 

informacijskih sistemov

Programi prispevajo k razvoju organizacij-
skih znanosti na področju uporabnega zna-
nja o oblikovanju, načrtovanju, vzdrževanju 
ter vodenju in upravljanju organizacijskih 
sistemov. Značilnosti tega študija so izrazi-
to poudarjena uporabna znanja in veščine. 
študij na tem programu je namenjen vsem 
tistim, ki bodo pri svojem poklicu opravljali 
strokovna dela na različnih operativnih rav-
neh. V času študija pridobljena znanja bo 
študent uporabil že pred zaključkom študi-
ja, ko bo v okviru obvezne strokovne prakse 
v določeni organizaciji reševal konkretne 
probleme. Iz te prakse naj bi nastalo tudi 
diplomsko delo, s katerim se zaključi študij 
na programu. 

fakulteta za organizacijske vede izvaja  
tudi tri univerzitetne študijske programe: 
•  organizacija in management poslovnih  

in delovnih sistemov
•  organizacija in management  

kadrovskih in izobraževalnih sistemov
•  organizacija in management  

informacijskih sistemov

Programi so vsebinsko in kakovostno pri-
merljivi s sorodnimi študiji po svetu, kar se 
kaže tudi v vključevanju tujih učiteljev v iz-
vajanje programa kot tudi gostovanju naših 
učiteljev na tujih univerzah po svetu. Zgra-
jeni so na osnovi znanstvenega pristopa, 
analizi in vključevanju raziskovalnega dela 
v pedagoški proces ter usmerjeni v pridobi-
vanje široke palete managerskih znanj. 
strokovni profil diplomanta je utemeljen na 
teoretičnih znanjih in znanstvenem pristopu, 
na sistemski analizi, konceptualnem mišlje-
nju in vključevanju raziskovalnega dela v 
pedagoški proces ter na reševanju komple-
ksnih problemov. diplomant je usposobljen 
za izvajanje, načrtovanje, razvijanje, razisko-
vanje in vodenje raznolikih dejavnosti v orga-
nizaciji. ker se pri študiju vseskozi prepletajo 
znanja o kadrovskih, informacijskih in proi-
zvodno-poslovnih procesih, njegov strokovni 
profil omogoča razvoj širokega spektra kom-
petenc, s katerimi lahko učinkovito obvladuje 
številne procese in naloge. usposobljen je za 
oblikovanje strategije organizacije, razvojne 
politike, za vodenje sistemov in upravljanje 
organizacij.
Po končani prvi stopnji študija je možno na-
daljevanje na drugi stopnji, na kateri se štu-
denti usposabljajo za načrtovanje in izvaja-
nje znanstveno raziskovalnega in razvojnega 
dela v organizaciji. Znanstveno raziskovalno 
kompetentnost diplomanta podpirajo znanja 
s področja poglobljenih analitičnih metodo-
loških pristopov, sistemske teorije, stoha-

stičnih procesov teorije odločanja idr.  mo-
dularni način študija nudi študentu možnost 
oblikovanja enkratnega strokovnega profila 
z izbiro ustreznih predmetnih sklopov, ki 
sovpadajo bodisi z njegovimi individualnimi 
interesi, oziroma s potrebami po speciali-
stičnem znanju v določeni organizaciji. stro-
kovni profil diplomanta vključuje tudi znanja, 
ki ustrezajo vodilnim in managerskim orga-
nizacijskim vlogam.
Najvišja, tretja stopnja študija omogoča pri-
dobitev doktorata znanosti. Vpisujejo se 
kandidati, ki se usmerjajo na področje znan-
stveno raziskovalnega, ekspertnega in viso-
košolskega pedagoškega dela.
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dekan: red. prof. dr. marko ferjan
Prodekanica za izobraževalno dejavnost: red. prof. dr. eva jereb
Prodekanica za raziskovalno dejavnost: doc. dr. mirjana Borštnar kljajić 
Prodekanica za mednarodno sodelovanje: doc. dr. Andreja Pucihar
Prodekan za študentska vprašanja: rok Pintar

tajništvo: 
kidričeva cesta 55a, kranj, h.c. 04/237 42 00 
dekanat 04/237 43 74, fax 04/237 42 99
tajnik fakultete: uršula Bižič   

referat za študentske zadeve: 
tel. 04/237 42 15, fax 04/237 43 49
Vodja: romana lesjak
 
knjižnica: 
tel. in fax 04/237 43 99
Vodja: mag. tone Perčič

center za izobraževanje in svetovanje:
tel. 04/2374 267
Vodja: Petra Gorjanc

2. VodstVeNI IN VodIlNI delAVcI

red. prof. dr.  
eva jereb

doc. dr. 
Mirjana Borštnar Kljajić 

doc. dr.  
andreja pucihar

rok pintar

Uršula Bižič   

red. prof. dr.  
Marko Ferjan
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3.  PredNostI študIjA NA fAkultetI  
ZA orGANIZAcIjske Vede 

kot vodilna visokošolska institucija na področju organizacije 
in managementa in članica druge najstarejše univerze  

v sloveniji ponujamo in zagotavljamo: 

•  sodoben, mednarodno akreditiran študijski program, 
prilagojen potrebam gospodarstva in negospodarstva. 

•  visoko stopnjo zaposljivosti zaradi širine pridobljenih znanj 
in univerzalnih profilov diplomantov. 

•  sodelovanje pri projektih v različnih podjetjih doma in 
v tujini preko organizacij AIesec in programov mobilnosti 
erasmus oz. leonardo da Vinci. 

•  delo v manjših skupinah, ki omogoča kakovosten študij in 
pristne odnose med študenti in predavatelji. 

•  blokovni sistem študija, ki omogoča sprotno opravljanje 
študijskih obveznosti. 

•  odlične možnosti za delo z najnovejšimi tehnologijami 
(predavanja, vaje, raziskave, diplome ipd.). 

•  strokovno usposobljene in priznane izvajalce študijskih 
programov, ki so habilitirani univerzitetni profesorji 
z mednarodnimi referencami. 

•  najnovejšo in stalno posodabljano študijsko literaturo, 
dosegljivo v bogato opremljeni fakultetni knjižnici. 

•  možnost stalne rasti baze znanja z aktivnim sodelovanjem 
na raziskovalnem področju doma in v tujini. 

•  študij v mestu Kranj, ki je gospodarsko, prometno, trgovsko, 
kulturno in izobraževalno središče Gorenjske in leži v 
čudovitem in razgibanem okolju, obdano z gorami, jezeri in 
gozdovi. študentski dom je od fakultete oddaljen le 50 metrov. 
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Zaradi izjemnih dosežkov v zadnjih nekaj 
letih postaja preoblikovanje evrope za 

unijo in njene državljane čedalje konkre-
tnejša in pomembnejša resničnost. Priča-
kovane razširitve in poglabljanje stikov z 
drugimi evropskimi državami ji dajejo še 
širše razsežnosti. Pri tem smo priča, kako 

se velik del političnega in akademskega 
sveta ter javnost vse bolj zavedata, da je 
treba oblikovati popolnejšo in daljnosežno 
evropo, še zlasti pa okrepiti njene intelek-
tualne, kulturne, socialne, znanstvene in 
tehnološke razsežnosti. s podpisom ali 
načelnim soglasjem je več evropskih držav 

sprejelo povabilo, da sodelujejo pri uresni-
čevanju najpomembnejših ciljev iz Bolonj-
ske deklaracije. en pomembnejših ciljev je 
tudi preoblikovanje študijskih programov. 
študijski programi naj bi postali bolj med-
narodno primerljivi in omogočali večjo mo-
bilnost profesorjev in študentov ter medse-
bojno priznavanje diplom. 
Implementacija Bolonjske deklaracije pred-
stavlja za vse visokošolske organizacije ve-
lik izziv. fakulteta za organizacijske vede se 
je med prvimi vključila v proces prenove z 
jasnim ciljem po uvedbi atraktivnih, sodob-
nih in kakovostnih izobraževalnih progra-
mov s področja organizacije in manage-
menta. temeljna vizija razvoja fakultete je 
postati najbolj prepoznavna visokošolska 
organizacija na področju organizacije in 
managementa v sloveniji ter poznan par-
tner na področju visokošolskega izobraže-
vanja ter raziskovanja na našem matičnem 
področju v evropi.
Prenovljene študijske programe fakultete 
za organizacijske vede za prvo in drugo 
stopnjo je svet za visoko šolstvo akrediti-
ral 30.9.2005. V študijskem letu 2006/2007 
smo pričeli z izvedbo študijskih programov 
v skladu s cilji Bolonjske deklaracije.

4.  AktuAlNost IN PrImerljIVost študIjA
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5.1.1  TeMeLjNi ciLji šTUdijsKega prOgraMa

cilj magistrskega študija je usposobiti strokovnja-
ke za organiziranje in obvladovanje informacijskih 

sistemov, jim posredovati široko poslovno znanje in 
perspektivo ter dobro razumevanje poslovnega sveta, 
ki potrebuje informacijske rešitve. 
študent bo pridobil analitična in konceptualna znanja 
in naslednje splošne kompetence:
• biti reševalec problemov in kritični mislec,
•  uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in 

opredelitvi problemov,
• biti sposoben aplicirati klasične kakor tudi nove kon-
cepte in znanja,
•  razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov, 

strojne opreme, programske opreme in podatkov.

Pridobiti si mora veščine za učinkovito medčloveško komu-
nikacijo, sposobnost za delo v timu in etična načela stroke. 
cilj magistrskega študija organizacije in managemen-
ta informacijskih sistemov je tudi, da študenta uspo-
sobi za snovanje in implementacijo rešitev z informa-
cijsko tehnologijo tako, da s tem izboljšajo delovanje 
organizacije. Zato mora diplomant:
•  razumeti in modelirati organizacijske procese in po-

datke, definirati in implementirati tehnične in proce-
sne rešitve, voditi projekte in integrirati sisteme,

•  obvladovati tehnike za zbiranje, pretvorbo, prenaša-
nje in shranjevanje podatkov in informacij,

•  aplicirati informacijsko tehnologijo v pomoč posa-
meznikom, skupinam in organizacijam pri doseganju 
njihovih ciljev.

Informacijska dejavnost v organizacijskih sistemih deluje 
navznoter in navzven, lahko pa predstavlja tudi temeljno 
aktivnost organizacije. Perspektive osebnega razvoja so 
na tem področju odlične, saj ta poklic pokriva široka stro-
kovna področja in je v stalnem stiku z novimi znanji in 
tehnologijami. V eu je med najbolj iskanimi poklici. 

5.1.2  VpisNi pOgOji 

V študijski program druge stopnje organizacija in ma-
nagement informacijskih sistemov se v skladu z 38. a 
členom in 16. členom prehodnih določb Zakona o viso-
kem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih 
področij  družboslovne vede, izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev, humanistika, družbene, po-
slovne, upravne in pravne vede, naravoslovje, mate-
matika in računalništvo, tehnika, proizvodne tehno-
logije in gradbeništvo, zdravstvo in sociala, storitve;  
− študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih po-
dročij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, če je pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nada-
ljevanje študija v obsegu 13 ects točk. dodatne štu-
dijske obveznosti v obsegu 13 ects točk, ki jih mora 
študent opraviti, so: Projektiranje organizacijskih sis-
temov 6 ects točk ter Baze podatkov 7 ects točk, 

5. mAGIstrskI študIjskI ProGrAmI – II. stoPNjA 
5.1 orGANIZAcIjA IN mANAGemeNt INformAcIjskIH sIstemoV
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− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z 
ustreznih strokovnih področij: družboslovne vede, izobraževalne vede in izobraževanje učite-
ljev, humanistika, družbene, poslovne, upravne in pravne vede, naravoslovje, matematika in 
računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, zdravstvo in sociala, storitve;  
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z 
drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom opravil 
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ects točk.  dodatne 
študijske obveznosti v obsegu 13 ects točk, ki jih mora študent opraviti, so: Projektiranje 
organizacijskih sistemov 6 ects točk ter Baze podatkov 7 ects točk.
Pogoje za vpis v študijski program druge stopnje organizacija in management informacij-
skih sistemov izpolnjujejo skladno z 38. b členom Zakona o visokem šolstvu tudi kandidati/-
ke, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. 
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot bo razpisanih študijskih mest, bo sprejet sklep o ome-
jitvi vpisa. merili za izbiro o omejitvi vpisa sta:
− poprečna ocena študija (80 %);
− ocena diplomske naloge (20 %).

5.1.3  Vpis pO MeriLih za prehOde

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in merili za prehode med študijskimi progra-
mi je možen prehod v študijski program druge stopnje iz študijskih programe iste stopnje. Po 
merilih za prehode se v 2. letnik  študijskega programa 2. stopnje organizacija in manage-
ment informacijskih  sistemov lahko vpiše:
− diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 
2004, z ustreznih strokovnih področij: družboslovne vede, izobraževalne vede in izobraževa-
nje učiteljev, humanistika, družbene, poslovne, upravne in pravne vede, naravoslovje, mate-
matika in računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, zdravstvo in sociala, 
storitve , ki se jim ob vpisu v študijski program praviloma prizna 60 ects točk,
− diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 
2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, ki se jim ob vpisu v 
študijski program  prizna 53 ects točk, 
− kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 
2004, in študijski program za pridobitev specializacije iz  ustreznih strokovnih področij družboslovne 
vede, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, humanistika, družbene, poslovne, upravne in 
pravne vede, naravoslovje, matematika in računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbe-
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ništvo, zdravstvo in sociala, storitve , ki se jim ob vpisu v študijski program 
praviloma prizna 60 ects točk,
- kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke stro-
kovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije iz  drugih strokovnih področij,  ki niso zajeta 
v prejšnjem odstavku, ki se jim ob vpisu v študijski program pravilo-
ma prizna 53 ects točk. 

Predvideno število vpisnih mest za vpis  
v 1. letnik: 
65 – redni študij
60 – izredni študi

Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 
10 – izredni študij

5.1.4  predMeTNO speciFičNe KOMpeTeNce

diplomant programa organizacije in managementa informacijskih 
sistemov je v prvi vrsti usmerjen v kreiranje, raziskovanje ter vo-
denje informacijskih sistemov in tehnologij. Vsebine programov so 
oblikovane tako, da so pridobljena znanja poleg teoretičnih temeljev 
usmerjena tudi v praktično uporabo na različnih ravneh organizira-
nja in vodenja poslovnih sistemov. tako je diplomant opremljen tudi z 

znanji potrebnimi za delo s tehnologijami, ki podpirajo uporabo infor-
macijskih sistemov na različnih področjih industrije, financ, zavaro-
valništva, državne uprave, zdravstva, šolstva, znanosti in raziskovanja.
magistrski študij je zasnovan tako, da omogoča pridobitev znanj s po-
dročij informacijskih sistemov, informacijskih tehnologij, programer-
skega inženirstva in računalništva. osnovna znanja iz metodoloških 
predmetov, organizacije in managementa, ekonomike ter projektne-
ga dela mu omogočajo uspešno delo v multidisciplinarnih projektnih 
skupinah, kjer lahko kreativno nastopa v teamu v vodilni ali operativni 
funkciji. 
s pridobljenim znanjem in izkušnjami s področja informacijskih teh-
nologij so pripravljeni voditi, usmerjati, predlagati  in usklajevati sode-
lovanje med sodelavci iz strokovnih področij – naročniki  in notranjimi 
ali zunanjimi razvijalci informacijskih sistemov. obsežna teoretična 
podlaga pridobljena med študijem omogoča kritičen odno s do pro-
blemov in sposobnost prepoznati zahteve okolja, časa in dolgoročne 
učinke. Zaradi širokega spektra znanj so usposobljeni za načrtovanje 
in razvoj strateških informacijskih sistemov (direktorski informacijski 
sistem, sistem za podporo pri odločanju itd.).
Po končanem študiju je diplomant opremljen z orodji za reševanje 
najzahtevnejših problemov in jih je sposoben reševati na širokem 
področju dela. obvladuje tiste managerske veščine, ki so potrebne 
za učinkovito obvladovanje organizacije. 

“pOdipLOMsKi šTUdij Na FaKULTeTi za OrgaNizacijsKe Vede je OdLičeN iN zaNiMiV predVseM 
zaradi izraziTega spOdBUjaNja razisKOVaLNega šTUdija iN VisOKega NiVOja zahTeVNOsTi, 
Ki zahTeVa Več saMOsTONjega NačiNa šTUdija, KOT Na dOdipLOMsKeM šTUdijU. šTUdeNTU 
pONUja OgrOMNO pOgLOBLjeNega sTrOKOVNega zNaNja iN dOdaTNa zNaNja, Ki predsTaVLjajO 
pOMeMBNe KOMpeTeNce iN reFereNce Na TrgU deLa. KOT šTUdeNTU Mi zeLO Všeč TUdi dOsTOpNOsT 
prOFesOrjeV iN asisTeNTeV Ter pOVezaNOsT šTUdeNTOV, Ki saM šTUdij Naredi VeLiKO BOLj 
OseBNega iN prijeTNega. VseM, Ki se OdLOčajO za NadaLjeVaNje šTUdija, predLagaM da se 
OdLOčijO za FaKULTeTO za OrgaNizacijsKe, saj Ne BOdO razOčaraNi.” 

MaTeVž OMaN, 1. LeTNiK Mag.
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predMeTNiK  
1. LeTNiKa

predmet Nosilec

Tip Vp ecTs sKUpaj 
(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV a-p e-p a-sV e-sV

statistika v raziskovanju p. šparl a KM 7 210 135 75 45 30 21 24 15 15 - - - -

Teorija sistemov a. škraba a KM 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Teorija odločanja M. Kljajić 
Borštnar a OM 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Objektno orientirana 
analiza in razvoj 
informacijskih sistemov

r. Leskovar B i 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

poslovno obveščanje
M. Kljajić 
Borštnar,    
d. Kofjač

B i 7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

raziskovanje 
informacijskih sistemov

M. Kljajić 
Borštnar,   
d. Kofjač

B i 8 240 180 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

ekonomika in kontroling a. Novak a OM 8 240 180 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet iz 
nabora*

 c  7 210 150 60 36 24  - - - 18 18 12 12

skupaj 60 1800 1305 495 297 198 75 78 51 51 72 72 48 48

*Nabor izbirnih predmetov: 

predmet Nosilec Tip Vp ecTs
sKUpaj 

(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj Ure Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV

strategije managementa 
kakovosti B. gomišček c pd 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

Modeli kompetenc g. Miglič c K 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

* PredAVANjA se izvede za 12 ali več študentov. koNZultAcIje se izvede za 6 do 11 študentov. Predmet se Ne IZVAjA za 5 ali manj študentov.
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predMeTNiK 
2. LeTNiKa

predmet Nosilec

Tip Vp ecTs sKUpaj 
(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV a-p e-p a-sV e-sV

Management 
informacijskih 
sistemov

a. pucihar B i 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Modeliranje 
kompleksnih 
sistemov

a. škraba B KM 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Metodologije 
razvoja is B. Werber B i 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Kakovost 
programske 
opreme

r. Leskovar B i 7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

Organizacijski 
in managerski 
razvoj

j. Kovač a OM 6 180 120 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet 
iz nabora*  c  7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet 
iz nabora*  c  6 180 120 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Magistrsko delo  a  10 300 290 10 10 - - - - 5 5 - -

skupaj 60 1800 1370 430 262 168 72 72 48 48 59 59 36 36
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*Nabor izbirnih predmetov: 

predmet Nosilec Tip Vp ecTs
sKUpaj 

(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj Ure Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV

poslovno pravo d. Mežnar c K 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Vodenje 
raziskovalnih 
in svetovalnih 
projektov 

d. Miklavčič c pd 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Odkrivanje 
znanja v podatkih

M. Kljajić 
Borštnar,      
d. Kofjač

c i 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Testiranje 
programske 
opreme

B. Werber,  r. 
Leskovar c i 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

Vodenje V. dimovski c OM 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

podjetništvo in 
management 
malih podjetij

V. Kampuš - Trop c K 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

Tehnologije za 
skupinsko delo a. pucihar c i 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

* PredAVANjA se izvede za 12 ali več študentov. koNZultAcIje se izvede za 6 do 11 študentov. Predmet se Ne IZVAjA za 5 ali manj študentov.

legenda:
tIP  predmeta:  A - obvezni predmet, B - obvezni predmet programa, c - izbirni predmet, VP – vsebinsko področje:  I – informatika, km – kvantitativni 
in metodološki predmet, om – organizacija in management, k – kadrovski predmet, Pd - poslovni in delovni predmet; ects – število kreditnih točk, 
udš – ure dela študenta (brez kontaktnih ur), ku – kontaktne ure: P – predavanja, sV- seminarske vaje ( a-P  – avditorna predavanja, e-P – elektron-
ska predavanja s pomočjo elektronskih gradiv v okviru virtualnega elektronskega prostora, a-sV – avditorne seminarske vaje,  e-sV - elektronske 
seminarske vaje s pomočjo elektronskih gradiv v okviru virtualnega elektronskega prostora)

sTrOKOVNi NasLOV

Po zaključenem podiplomskem študiju kandidat(ka) dobi strokovni naslov magister organiz tor infor-
matik  oziroma magistrica organizatorka informatičarka. Naslov se skrajšano zapiše kot mag. org. inf.  
(za imenom in priimkom).
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5.2.1 TeMeLjNi ciLji šTUdijsKega 
prOgraMa

cilj magistrskega študija je usposobiti 
študente za organiziranje in obvladova-

nje kadrovskih in izobraževalnih sistemov, 
jim posredovati široko poslovno znanje, 
omogočiti razumevanje kadrovskih in izo-
braževalnih procesov in osvojiti metode in 
orodja za njihovo nenehno prenovo. 

cilj magistrskega študija je tudi, da študen-
ta usposobi za snovanje in implementacijo 
rešitev za izboljšanje kadrovskih in izobra-
ževalnih procesov. Zato mora diplomant:
•  razumeti in modelirati kadrovske in izo-

braževalne procese, definirati in imple-
mentirati procesne rešitve, poznati pravne 
podlage procesov, voditi projekte in inte-
grirati sisteme,

•  razvijati procese iskanja in izbire ljudi, me-
riti in vrednotiti njihove umske potenciale 
in kakovost znanja, 

•  določati kompetence, ki jih zahteva delo in 
oceniti dejanske kompetence zaposlenih,

•  uporabiti informacijska ekspertna orodja 
za izbiro ljudi na ključne organizacijske 
vloge, 

•  voditi raziskovanje zadovoljstva zaposle-
nih, organizacijskega vzdušja, parametrov 
organizacijske kulture, delovne motivacije, 
ustvarjalnosti in odnosov ter komuniciranja,

•  obvladovati metode odkrivanja potreb po 
novem znanju in strokovno podpirati pro-
cese upravljanja znanja, 

•  obvladati sodobne pristope v izobraževa-
nju odraslih in sodobne metode študija, 

•  usposobiti se za oblikovanje kadrovske 
strategije in razvojne politike, za vodenje 
kadrovskih sistemov ter upravljanje in vo-
denje izobraževalnih organizacij.

študent si pridobi naslednje splošne kom-
petence:
•  biti reševalec problemov in kritični mislec,
•  uporabljati sistemske koncepte pri razu-

mevanju in opredelitvi problemov,
•   biti sposoben aplicirati klasične kakor tudi 

nove koncepte in znanja,
•  razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, 

procesov in ustrezno uporabljenih infor-
macij,

•  pridobiti si trdna etična načela, veščine 
za učinkovito medosebno komunikacijo in 
sposobnost za delo v timu. 

današnji svet je svet tehnoloških dosežkov, 
toda družba živi in je uspešna zaradi ljudi in 
ne zaradi stvari. Preučujemo in poučujemo, 
kako naj svet, prepoln tehničnih čudes, lju-
dje ustvarimo še boljši in uspešnejši.

5.2.2 VpisNi pOgOji 

V študijski program druge stopnje organiza-
cija in management kadrovskih in izobraže-
valnih sistemov se v skladu z 38. a členom 
in 16. členom prehodnih določb Zakona o 
visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program 1. stopnje z ustreznih 
strokovnih področij:  družboslovne vede, iz-
obraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 
humanistika, družbene, poslovne, upravne 
in pravne vede, naravoslovje, matematika 
in računalništvo, tehnika, proizvodne tehno-
logije in gradbeništvo, zdravstvo in sociala, 
storitve;
− študijski program 1. stopnje z drugih stro-
kovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem 
odstavku, če je pred vpisom opravil študij-
ske obveznosti, bistvene za nadaljevanje 
študija v obsegu 13 ects točk. dodatne štu-
dijske obveznosti v obsegu 13 ects točk, ki 
jih mora študent opraviti, so:  management 

5.2 orGANIZAcIjA IN mANAGemeNt kAdroVskIH IN IZoBrAŽeVAlNIH sIstemoV
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kadrovskih virov 7 ects točk ter organizacija izobraževanja 6 ects 
točk;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, spre-
jet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: družboslovne 
vede, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, humanistika, 
družbene, poslovne, upravne in pravne vede, naravoslovje, matema-
tika in računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeni-
štvo, zdravstvo in sociala, storitve; 
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, spre-
jet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v 
prejšnjem odstavku, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ects točk. dodatne 
študijske obveznosti v obsegu 13 ects točk, ki jih mora študent 
opraviti, so: management kadrovskih virov 7 ects točk ter organi-
zacija izobraževanja 6 ects točk.
Pogoje za vpis v študijski program druge stopnje organizacija in 
management kadrovskih in izobraževalnih sistemov izpolnjujejo 
skladno z 38. b členom Zakona o visokem šolstvu tudi kandidati/-ke, 
ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. 
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot bo razpisanih študijskih mest, 
bo sprejet sklep o omejitvi vpisa. merili za izbiro o omejitvi vpisa sta:
− poprečna ocena študija (80 %);
− ocena diplomske naloge (20 %).

5.2.3 Vpis pO MeriLih za prehOde
V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in merili za preho-
de med študijskimi programi je možen prehod v študijski program 
druge stopnje iz študijskih programe iste stopnje. Po merilih za pre-
hode se v 2. letnik  študijskega programa 2. stopnje organizacija 
in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov lahko vpiše: 
- diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne iz-
obrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 
družboslovne vede, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 
humanistika, družbene, poslovne, upravne in pravne vede, naravo-

slovje, matematika in računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije 
in gradbeništvo, zdravstvo in sociala, storitve, ki se jim ob vpisu v 
študijski program praviloma prizna 60 ects točk;
- diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobraz-
be, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta 
v prejšnjem odstavku, ki se jim ob vpisu v študijski program prizna 53 
ects točk; 
- kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke stro-
kovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije iz  ustreznih strokovnih področij družbo-
slovne vede, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, huma-
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nistika, družbene, poslovne, upravne in pravne vede, naravoslovje, 
matematika in računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije in 
gradbeništvo, zdravstvo in sociala, storitve, ki se jim ob vpisu v štu-
dijski program praviloma prizna 60 ects točk;
- kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke stro-
kovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije iz  drugih strokovnih področij,  ki niso zajeta 
v prejšnjem odstavku, ki se jim ob vpisu v študijski program prizna 
53 ects točk. 
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 
65 – redni študij
60 – izredni študij

Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 
10 – izredni študij

5.2.4 predMeTNO speciFičNe KOMpeTeNce

diplomant programa organizacije in managementa kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov je usposobljen za načrtovanje in izvajanje 
visokostrokovnega in razvojnega dela na področju kadrovske in iz-
obraževalne dejavnosti v organizaciji. opremljen je z raznovrstnim 
metodološkim znanjem in orodji, s katerimi lahko raziskuje procese 

iskanja in izbire kadrov, meri in vrednoti njihove umske potenciale, 
kakovost znanja, določa kompetence, ki jih zahteva delo in dejan-
ske kompetence zaposlenih. seznanjen je z uporabo informacijskih 
ekspertnih orodij za izbiro ljudi na ključne organizacijske vloge. 
usposobljen je za vodenje raziskav zadovoljstva zaposlenih, orga-
nizacijskega vzdušja, parametrov organizacijske kulture, delovne 
motivacije, ustvarjalnosti in odnosov ter komuniciranja med zapo-
slenimi. obvladuje metode odkrivanja potreb po novem znanju in 
strokovno podpira procese upravljanja znanja.
kompetentnost diplomanta podpirajo znanja s področja pogloblje-
nih analitičnih metodoloških pristopov, sistemske teorije, stoha-
stičnih procesov in teorije odločanja.  modularni način študija nudi 
študentu možnost oblikovanja strokovnega profila z izbiro ustreznih 
predmetnih sklopov, ki sovpadajo bodisi z njegovimi individualnimi 
interesi, oziroma s potrebami po specialističnem znanju v določeni 
organizaciji. 
strokovni profil diplomanta vključuje strukturo znanja, ki ustreza 
vodilnim in managerskim organizacijskim vlogam.

»FaKULTeTa za OrgaNizacijsKe Vede Mi je Všeč, Ker OMOgOča šTUdeNTOM zNaNje iz razLičNih 
pOdrOčij, Kar se Mi zdi pOMeMBNO za NadaLjNjO KarierNO pOT. že Na dOdipLOMsKeM šTUdijU  
Me je priTegNiLa iNTerdiscipLiNarNOsT, Ki jO FaKULTeTa NUdi s sVOjiMi prOgraMi, pridOBiLa  
pa seM TUdi  širOK speKTer zNaNja iN zaradi UpOraBNOsTi Le Tega, seM se OdLOčiLa NadaLjeVaTi 
šTUdij. izredNO pOziTiVNa sTVar, Ki Bi jO rada izpOsTaViLa Na FaKULTeTi sO zeLO dOBri OdNOsi Med 
prOFesOrji iN šTUdeNTi, saj sO prOFesOrji pripraVLjeNi sOdeLOVaTi s šTUdeNTi iN jiM  
VedNO prisKOčiTi Na pOMOč.« 

KaTjUša piBer, 1. LeTNiK Mag. 
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predMeTNiK
1. LeTNiKa

predmet Nosilec

Tip Vp ecTs sKUpaj 
(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV a-p e-p a-sV e-sV

statistika v 
raziskovanju p. šparl a KM 7 210 135 75 45 30 21 24 15 15 - - - -

Teorija sistemov a. škraba a KM 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Teorija odločanja M. Kljajić 
Borštnar a OM 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Upravljanje in 
načrtovanje 
kadrovskih virov

M. Bernik B K 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Modeli kompetenc g. Miglič B K 7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

Management 
izobraževalnih 
procesov

M. Ferjan B K 8 240 180 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

ekonomika in 
kontroling a. Novak a OM 8 240 180 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet  
iz nabora*  c  7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

skupaj 60 1800 1305 495 297 198 75 78 51 51 72 72 48 48

*Nabor izbirnih predmetov: 

predmet Nosilec Tip Vp

ecTs sKUpaj 
(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV

strategije 
managementa 
kakovosti

B. gomišček c pd 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

poslovno 
obveščanje

M. Kljajić 
Borštnar,     
d. Kofjač

c i 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

* PredAVANjA se izvede za 12 ali več študentov. koNZultAcIje se izvede za 6 do 11 študentov. Predmet se Ne IZVAjA  
za 5 ali manj študentov.
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predMeTNiK  
2. LeTNiKa

predmet Nosilec

Tip Vp ecTs sKUpaj 
(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV a-p e-p a-sV e-sV

Oblikovanje in 
vodenje timov g. Vukovič B K 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Managerski 
informacijski 
sistem in kadri

M. Kljajić 
Borštnar B K 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Odnosi z notranjimi 
javnostmi M. Ferjan B K 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

razvoj kadrov e. jereb B K 7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

Organizacijski in 
managerski razvoj j. Kovač a OM 6 180 120 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet iz 
nabora*  c  7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet iz 
nabora*  c  6 180 120 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Magistrsko delo  a  10 300 290 10 10 - -  - 5 5 - -

skupaj 60 1800 1370 430 262 168 72 72 48 48 59 59 36 36
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*Nabor izbirnih predmetov: 

predmet Nosilec

Tip Vp ecTs sKUpaj 
(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV

evropski trg dela V. Novak c K 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

poslovno pravo d.Mežnar c K 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Vodenje raziskovalnih in 
svetovalnih projektov d. Miklavčič c pd 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Kadrovski management 
v javnem sektorju g. Virant c K 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Vodenje V. dimovski c OM 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

podjetništvo in 
management malih 
podjetij

V. Kampuš - Trop c K 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

ekološki management M. senegačnik c pd 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

plače p. šprajc c K 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

* PredAVANjA se izvede za 12 ali več študentov. koNZultAcIje se izvede za 6 do 11 študentov. Predmet se Ne IZVAjA za 5 ali manj študentov.

legenda:
tIP  predmeta:  A - obvezni predmet , B - obvezni predmet programa , c - izbirni predmet , VP – vsebinsko področje:  I – informatika, km – kvan-
titativni in metodološki predmet, om – organizacija in management, k – kadrovski predmet, Pd - poslovni in delovni predmet; ects – število  
kreditnih točk, udš – ure dela študenta (brez kontaktnih ur), ku – kontaktne ure: P – predavanja, sV- seminarske vaje ( a-P  – avditorna predavanja,  
e-P – elektronska predavanja s pomočjo elektronskih gradiv v okviru virtualnega elektronskega prostora, a-sV – avditorne seminarske vaje,   
e-sV - elektronske seminarske vaje s pomočjo elektronskih gradiv v okviru virtualnega elektronskega prostora)

sTrOKOVNi NasLOV

Po zaključenem podiplomskem študiju kandidat(ka) dobi strokovni naslov magister organizator oziroma 
magistrica organizatorka. Naslov se skrajšano zapiše kot mag. org. (za imenom in priimkom).
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5.3.1 TeMeLjNi ciLji šTUdijsKega 
prOgraMa

temeljni cilj magistrskega študijskega 
programa organizacija in management 

poslovnih in delovnih sistemov je izobraziti 
in usposobiti študenta za:
•  razumevanje poslovnega okolja z vidika 

izbranega področja študija,
• samostojno raziskovalno in strokovno delo,
• poglobljeno raziskovanje novih metod pla-
niranja, organiziranja, vodenja in nadzi-
ranja poslovnih procesov in sistemov, ter 
vrednotenje njihove širše in ožje uporab-
nosti,

• kritično mišljenje in analitično reševanje 
najzahtevnejših poslovnih problemov z vi-
dika interesnega področja študija.

študent si pridobi naslednje splošne kom-
petence:
• biti reševalec problemov in kritični mislec,
• uporabljati sistemske koncepte pri razu-
mevanju in opredelitvi problemov,

• biti sposoben aplicirati klasične kakor tudi 
nove koncepte in znanja,

• razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, pro-
cesov in ustrezno uporabljenih informacij,

•   pridobiti si trdna etična načela, veščine za 

učinkovito medčloveško komunikacijo in 
sposobnost za delo v timu. 

•  kompetence za vodenje poslovnih proce-
sov in projektov

Program organizacija in management po-
slovnih in delovnih sistemov ponuja spo-
znavanje skrivnosti modernega vodenja, 
upravljanja in reguliranja. Vsak sistem po-
trebuje mrežo za neoviran, brezkompro-
misen, nenehen in stabilen pretok misli, 
ukrepov, odzivov in neštetih dejavnosti. Po-
vezave delujejo v zaledju znanja, izkušenj, 
rešitev, izboljšav in inovacij. Zaposleni v 
mreži vodijo podjetje k uspehu in konku-
renčnosti. 
Poslovni in delovni sistemi omogočajo 
zbiranje nabora znanj, ki je nepogrešljiv v 
malih in velikih sistemih. Zaposljivost seže 
v vse atome vsake poslovne in delovne or-
ganizacije (trgovina, bančništvo, zavaroval-
ništvo, industrija, kmetijstvo, telekomunika-
cije, mediji, logistika, turizem, javni sektor, 
storitve, zdravstvo…).
Poslovni in delovni sistemi ustvarjajo okolje 
v katerem živimo, ki nas potrebuje in seve-
da zaposluje – doma, v evropi in povsod po 
svetu. 

5.3.2 VpisNi pOgOji 
V študijski program druge stopnje organi-
zacija in management poslovnih in delovnih 
sistemov se v skladu z 38. a členom in 16. 
členom prehodnih določb Zakona o viso-
kem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program 1. stopnje z ustreznih 
strokovnih področij:  družboslovne vede, iz-
obraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 
humanistika, družbene, poslovne, upravne 
in pravne vede, naravoslovje, matematika 
in računalništvo, tehnika, proizvodne tehno-
logije in gradbeništvo, zdravstvo in sociala, 
storitve;  
− študijski program 1. stopnje z drugih stro-
kovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem 
odstavku, če je pred vpisom opravil študij-
ske obveznosti, bistvene za nadaljevanje 
študija v obsegu 14 ects točk. dodatne 
študijske obveznosti v obsegu 14 ects točk, 
ki jih mora študent opraviti, so: organizacija 
poslovnih procesov 7 ects točk ter Pred-
videvanje, planiranje in operativno vodenje 
poslovanja 7 ects točk; 
− študijski program za pridobitev viso-
ke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 
6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 
družboslovne vede, izobraževalne vede in 

5.3 orGANIZAcIjA IN mANAGemeNt PosloVNIH IN deloVNIH sIstemoV
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izobraževanje učiteljev, humanistika, druž-
bene, poslovne, upravne in pravne vede, 
naravoslovje, matematika in računalništvo, 
tehnika, proizvodne tehnologije in gradbe-
ništvo, zdravstvo in sociala, storitve;  
− študijski program za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 
2004, z drugih strokovnih področij, ki niso 
zajeta v prejšnjem odstavku, če je pred vpi-
som opravil študijske obveznosti, bistvene 
za nadaljevanje študija v obsegu 14 ects 
točk. dodatne študijske obveznosti v obse-
gu 14 ects točk, ki jih mora študent opra-
viti, so: organizacija poslovnih procesov 7 
ects točk ter Predvidevanje, planiranje in 
operativno vodenje poslovanja 7 ects točk.

Pogoje za vpis v študijski program druge 
stopnje organizacija in management po-
slovnih in delovnih sistemov izpolnjujejo 
skladno z 38. b členom Zakona o visokem 

šolstvu tudi kandidati/-ke, ki so končali 
enakovredno izobraževanje v tujini. 

Če bo prijavljenih kandidatov več, kot bo 
razpisanih študijskih mest, bo sprejet sklep 
o omejitvi vpisa. merili za izbiro o omejitvi 
vpisa sta:
- poprečna ocena študija (80 %);
- ocena diplomske naloge (20 %).

5.3.3 Vpis pO MeriLih za prehOde
V skladu z 39. členom Zakona o visokem 
šolstvu in merili za prehode med študijski-
mi programi je možen prehod v študijski 
program druge stopnje iz študijskih progra-
me iste stopnje. Po merilih za prehode se 
v 2. letnik  študijskega programa 2. stopnje 
organizacija in management poslovnih in 
delovnih sistemov lahko vpiše:
− diplomant študijskega programa za pri-
dobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet 

pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih 
področij: družboslovne vede, izobraževalne 
vede in izobraževanje učiteljev, humanisti-
ka, družbene, poslovne, upravne in pravne 
vede, naravoslovje, matematika in računal-
ništvo, tehnika, proizvodne tehnologije in 
gradbeništvo, zdravstvo in sociala, storitve, 
ki se jim ob vpisu v študijski program pravi-
loma prizna 60 ects točk;
− diplomant študijskega programa za pri-
dobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet 
pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih podro-
čij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, ki 
se jim ob vpisu v študijski program prizna 
53 ects točk; 
− kandidat, ki je končal študijski program 
za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski pro-
gram za pridobitev specializacije iz  ustre-
znih strokovnih področij: družboslovne 
vede, izobraževalne vede in izobraževanje 

 »pO dipLOMi seM se OdLOčiL NadaLjeVaTi sVOj šTUdij. izBira Kje NadaLjeVaTi, Mi je BiLa 
saMOUMNeVNa, saj seM TUdi dOdipLOMsKO sTOpNjO OpraVLjaL Na FaKULTeTi za OrgaNizacijsKe 
Vede iN se preprOsTO NašeL V TeM. šTUdijsKi prOgraM je pOgLOBLjeN, širOKO UsMerjeN, 
predVseM pa praKTičeN. V sKLOpU šTUdija je OrgaNiziraNih NešTeTO predaVaNj gOsTUjOčih 
predaVaTeLjeV iz praKse, s KaTeriMi TUdi sOdeLUjeMO pri pripraVLjaNjU seMiNarsKih 
iN razisKOVaLNih NaLOg. pOLeg šTUdija pa Ti je OMOgOčeNa TUdi UdeLežBa Na razLičNih 
KONFereNcah iN seMiNarjih dOMa V TUjiNi, Kjer si NaBiraš »pOsLOVNO KiLOMeTriNO« Ter 
NaVezUješ sTiKe z šTeViLNiMi gOspOdarsTVeNiKi iN aKadeMiKi« 

jOžKO gregOrčič, aBsOLVeNT Mag. 
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učiteljev, humanistika, družbene, poslovne, upravne in pravne vede, naravoslovje, matema-
tika in računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, zdravstvo in sociala, 
storitve, ki se jim ob vpisu v študijski program praviloma prizna 60 ects točk;
− kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 
11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije iz  drugih strokovnih področij,  ki 
niso zajeta v prejšnjem odstavku, ki se jim ob vpisu v študijski program prizna 53 ects točk.

Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 
65 – redni študij
60 – izredni študij

Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 
10 – izredni študij

5.3.4 predMeTNO speciFičNe KOMpeTeNce

študenti podiplomskega programa bodo pridobili potrebna znanja za:
•  vodenje raziskovalnega, razvojnega in operativnega dela v velikih, srednje velikih in manjših 

podjetjih,
•  snovanje, razvoj, gradnjo in uvajanje sodobnih managerskih rešitev z vidika temeljnega, 

informacijskega in upravljalnega vidika,
•  vodenje projektov izgradnje in razvoja poslovnih organizacijskih in računalniško podprtih 

informacijskih sistemov, 
•  uspešno in učinkovito predvidevanje, planiranje, organiziranje, nadzor in vodenje delovanja 

poslovnega sistema oz. področja (procesa, podsistema), za katerega bodo odgovorni,
• uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije v managementu, 
• odgovorno iskanje in vrednotenje strateških razvojnih možnosti poslovnih sistemov,
•  za vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v velikih, srednje velikih in manj-

ših podjetjih.

študenti imajo med študijem številne možnosti za aktivno delo in za kritično soočanje in-
ženirske in poslovne teorije s podjetniško prakso. s takim načinom študija usposabljamo 
študenta hkrati za razvojno in raziskovalno delo v praksi in hitro prevzemanje odgovornih 
nalog, ki mu omogoča kasnejše opravljanje svetovalnih, raziskovalnih in drugih znanstvenih 
poklicev.



30 PodIPlomskI študIj 2012/2013 // mAGIstrskI študIj

predMeTNiK  
1. LeTNiKa

predmet Nosilec

Tip Vp ecTs sKUpaj 
(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV a-p e-p a-sV e-sV

statistika v raziskovanju p. šparl a KM 7 210 135 75 45 30 21 24 15 15 - - - -

Teorija sistemov a. škraba a KM 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Teorija odločanja M. Kljajić 
Borštnar a OM 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Management poslovnih 
procesov  T. Kern B pd 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

strategije 
managementa kakovosti B. gomišček B pd 7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

poslovni in proizvodni 
informacijski sistemi M. roblek B pd 8 240 180 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

ekonomika in kontroling a. Novak a OM 8 240 180 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet iz 
nabora*

 c  7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

skupaj 60 1800 1305 495 297 198 75 78 51 51 72 72 48 48

*Nabor izbirnih predmetov: 

predmet Nosilec Tip Vp ecTs
sKUpaj

(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV

poslovno obveščanje M. Kljajić 
Borštnar, 
d. Kofjač

c i 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

Modeli kompetenc g. Miglič c K 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

*PredAVANjA se izvede za 12 ali več študentov. koNZultAcIje se izvede za 6 do 11 študentov. Predmet se Ne IZVAjA za 5 ali  
manj študentov.
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predMeTNiK  
2. LeTNiKa

predmet Nosilec

Tip Vp ecTs sKUpaj 
(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV a-p e-p a-sV e-sV

design delovnega 
okolja z. Balantič B pd 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Management 
investicij d. Vuk B pd 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Multiprojektni 
management T. Kern B pd 8 240 180 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

integrativna fiziologija 
in rehabilitacija z. Balantič B pd 7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

Organizacijski in 
managerski razvoj j. Kovač a OM 6 180 120 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet iz 
nabora*  c  7 210 150 60 36 24 - - - - 18 18 12 12

izbirni predmet iz 
nabora*

 c  6 180 120 60 36 24 18 18 12 12 - - - -

Magistrsko delo  a  10 300 290 10 10 - - - - - 5 5 - -

skupaj    60 1800 1370 430 262 168 72 72 48 48 59 59 36 36
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*Nabor izbirnih predmetov: 

predmet Nosilec Tip Vp ecTs
sKUpaj 

(KU+Udš) Udš KU

sKUpaj 
Ure

Oblike izvedbe

p sV a-p e-p a-sV e-sV

poslovno pravo d. Mežnar c K 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Odkrivanje znanja v 
podatkih

M.Kljajić 
Borštnar, 
d. Kofjač

c i 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Kadrovski 
management v 
javnem sektorju

g. Virant c K 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Vodenje raziskovalnih 
in svetovalnih 
projektov

d. Miklavčič c pd 6 180 120 60 36 24 18 18 12 12

Vodenje V. dimovski c OM 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

podjetništvo in 
management malih 
podjetij

V. Kampuš - 
Trop c K 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

ekološki 
management M. senegačnik c pd 7 210 150 60 36 24 18 18 12 12

* PredAVANjA se izvede za 12 ali več študentov. koNZultAcIje se izvede za 6 do 11 študentov. Predmet se Ne IZVAjA za 5 ali  
manj študentov.

legenda:
tIP  predmeta:  A - obvezni predmet , B - obvezni predmet programa , c - izbirni predmet , VP – vsebinsko področje:  I – informatika, km – kvan-
titativni in metodološki predmet, om – organizacija in management, k – kadrovski predmet, Pd - poslovni in delovni predmet; ects – število 
kreditnih točk, udš – ure dela študenta (brez kontaktnih ur), ku – kontaktne ure: P – predavanja, sV- seminarske vaje ( a-P  – avditorna preda-
vanja, e-P – elektronska predavanja s pomočjo elektronskih gradiv v okviru virtualnega elektronskega prostora, a-sV – avditorne seminarske 
vaje,  e-sV - elektronske seminarske vaje s pomočjo elektronskih gradiv v okviru virtualnega elektronskega prostora)

sTrOKOVNi NasLOV
Po zaključenem podiplomskem študiju kandidat(ka) dobi strokovni naslov magister organizator oziro-
ma magistrica organizatorka. Naslov se skrajšano zapiše kot mag. org. (za imenom in priimkom).
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5.4 spLOšNi deL iNFOrMacij

šolnina v študijskem letu 2012/2013 znaša 
2.885,00 eur. 
samoplačnik poravna šolnino za letnik v 
dveh obrokih, prvega ob vpisu, drugega 
v mesecu marcu. Plačnik - podjetje po-
ravna šolnino za letnik v enem obroku na 
osnovi izstavljenega računa. V tem pri-
meru mora študent ob vpisu predložiti 
pogodbo o izobraževanju, potrjeno tudi s 
strani podjetja.

pOseBNe UgOdNOsTi:

- Gorenjska banka ponuja ugodna posojila 
za plačilo šolnine – samo za študente fa-
kultete za organizacijske vede. Podrobnejše 
informacije o najemu in ugodnostih kredita 
pridobite v vseh poslovalnicah Gorenjske 
banke oz. na  tel. št. 04 29 84 411 (ga. darja 
Polajnar). 
- 5 % popust za študente samoplačnike, ki 
ob vpisu poravnajo šolnino za letnik v enem 
obroku. 

Kraj izVajaNja redNega šTUdija

kranj (na sedežu fakultete)

NačiN izVajaNja šTUdija

Na podiplomskem študiju se bo študijski pro-
gram izvajal kot redni in izredni način študija. 
kandidat, ki je redno zaposlen in se bo prijavil 
oz. vpisal na redni način študija mora opravljati 
vse študijske obveznosti rednega študenta (pe-
dagoški proces v dopoldanskem času, ipd). 

Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo.

Program na izrednem študiju se bo izvedel, 
v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov. 
Izveden bo v obliki predavanj oz. konzultacij, 
odvisno od števila vpisanih študentov.

Način izvedbe predavanj obveznih in izbir-
nih predmetov za izredni študij:
•  PredAVANjA se izvede za 12 ali  

več študentov.
•   koNZultAcIje se izvede za 6 do  

11 študentov.

•  Predmet se Ne IZVAjA za 5 ali  
manj študentov.

TrajaNje šTUdija

2 leti

Natisnjeno in podpisano prijavo/obrazec in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v štu-
dijski program 2. stopnje, ki so v razpisnem be-
sedilu navedeni pri posameznem študijskem 
programu, se pošlje na fakulteto za organiza-
cijske vede, kidričeva cesta 55 a, 4000 kranj. 

Podrobnejše informacije o splošnih določi-
lih prijavno vpisnega postopka in informa-
cije o študijskih programih fakultete za or-
ganizacijske vede dobite v razpisu za vpis 
v podiplomske študijske programe za štu-
dijsko leto 2012/13, objava na spletni strani 
http://www.fov.uni-mb.si . 

rOK za prijaVO je NajKasNeje dO pONedeLjKa, 3. sepTeMBra 2012 . 

elektronska prijava/obrazec prijava za vpis je dostopna na spletni strani  
Fakultete za organizacijske vede (http://www.fov.uni-mb.si/studij/Vpis/ 
prijava-za-podiplomske-studente ). 
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magistrski študijski program management v zdravstvu in social-
nem varstvu, vpis v 1. letnik se bo v študijskem letu 2012/2013 

izvajal na fakulteti za organizacijske vede.  
Vpis po merilih za prehode se bo v študijskem letu 2012/2013 izva-
jal na fakulteti za zdravstvene vede v mariboru: (www.fzv.uni-mb.si). 
 
5.5.1 TeMeLjNi ciLji šTUdijsKega prOgraMa

temeljni cilj programa je oblikovanje diplomanta, ki ga skladno s 
pridobljenimi kompetencami v okviru študijskega programa potre-
bujejo zdravstvene, socialne in druge institucije, ki bodo diplomante 
zaposlovale z namenom, da bi uspešno in učinkovito poslovale in 
dosegale zastavljene cilje. ker organizacija deluje kot odprti sistem 
in ker je sestavljena iz posameznih delov, ki so medsebojno pove-
zani, je jasno, da morajo biti vsi deli organizacije dobro vodeni kar 
jasno nakazuje dejstvo - potrebo po strokovnjakih na vseh nivojih 
vodenja in upravljanja. 

diplomanti bodo pridobili sposobnost obvladanja uporabe razisko-
valnih metod, postopkov in procesov ter kritične in samokritične 
presoje v delovnem okolju, prav tako bodo sposobni pripraviti anali-
ze delovnega procesa, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledice 
le tega prenosa pridobljenega znanja za uporabo v praksi. diplomati 
bodo sposobni delovati v timu ter bodo obenem pridobili kompeten-
ce avtonomnosti pri izvajanju svojega strokovnega dela, prav tako pa 
si bodo skozi študijski program pridobili znanja, ki bodo optimalno 
vplivala na njihov razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, 
posebej komunikacije v delovnem okolju z uporabo etične refleksije 
in zavedanja zavezanosti profesionalni etiki. 

5.5 mANAGemeNt V ZdrAVstVu IN socIAlNem VArstVu
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5.5.2 VpisNi pOgOji
V študijski program 2. stopnje management 
v zdravstvenih in socialnih organizacijah se 
lahko vpiše: 
- kandidat, ki je končal študijski program 
prve stopnje v obsegu najmanj 180 ects 
iz naslednjih strokovnih področij: organiza-
cijske vede, poslovne in upravne vede, eko-
nomske vede, družboslovne vede, pravne 
vede, informacijske in računalniške  vede, 
zdravstvene vede, socialne vede, medicin-
ske vede in tehnične vede.
- kandidat, ki je končal študijski program 
prve stopnje iz drugih strokovnih področij, 
ki niso zajeta v prejšnjem odstavku in do-
segel najmanj 180 ects. dodatne študijske 
obveznosti v obsegu 11 ects mora študent 

opraviti do vpisa v študijski program, in 
sicer sociologija zdravja in bolezni (fZV, 5 
ects), ter organizacijske teorije in osnove 
managementa (foV, 6 ects).
- kandidat, ki je končal študijski program 
po študijskih programih za pridobitev viso-
košolske strokovne izobrazbe pred novelo 
ZVis, v obsegu 180 ects iz naslednjih stro-
kovnih področij: organizacijske vede, poslov-
ne in upravne vede, ekonomske vede, druž-
boslovne vede, pravne vede, informacijske in 
računalniške vede, zdravstvene vede, social-
ne vede medicinske vede in tehniške vede.
- kandidat, ki je končal študijski program 
po študijskih programih za pridobitev viso-
košolske strokovne izobrazbe pred novelo 
ZVis, v obsegu 180 ects iz drugih strokov-

nih področij. dodatne študijske obveznosti 
v obsegu 11 ects mora študent opraviti 
do vpisa v študijski program, in sicer soci-
ologija zdravja in bolezni (fZV, 5 ects) ter  
organizacijske teorije in osnove manage-
menta (foV, 6 ects).
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati  
izbrani glede na:
- doseženo oceno pri diplomi 20%, 
- glede na poprečno oceno študija 80%.

Predvideno število vpisnih mest za vpis  
v 1. letnik:
30 - redni študij
60 - izredni študij

5.5.3 predMeTNO speciFičNe  
KOMpeTeNce

študenti si pridobijo naslednje splošne 
kompetence:
•  kongnitivne kompetence, ki so podlaga ra-

zumevanju, logičnemu sklepanju in pred-
videvanju, 

•  osebnostne, ki so podlaga individualnemu 
zorenju, razvijanju odgovornosti in dose-
ganju zrelosti, 

•  operativne, ki so podlaga funkcionalni 
učinkovitosti in pismenosti, 

•  odnosne, ki razvijajo vzajemnost in koo-
perativnost, 

•  managerske, ki dejejo osnovo za razvoj upra-
vljalskih in vodilnih organizacijskih vlog in 

•  organizacijske, ki daje podlago za izrabo 
in koordinacijo razpoložljivih virov v času.   
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predMeTNiK 
1. LeTNiKa

predmet Nosilec

Vp ecTs Udš KU skupaj

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p s sV LV p s sV LV

Metodologija 
raziskovalnega dela 
v zdravstvenih in  
socialnih organizacijah

red. prof. dr. 
Kokol Op 10 270 30 300 30

Management v 
zdravstvenih in  
socialnih organizacijah

prof. dr. 
Kovač Op 8 210 30 240 30

izbirni predmet  ip 6 155 25 180 25

izbirni predmet  ip 6 155 25 180 25

informacijsko 
komunikacijske 
tehnologije v 
zdravstvenih in  
socialnih organizacijah

red. prof. dr. 
rajkovič, 

red. prof. dr. 
Kokol

Op 10 250 50 300 30 20

etični vidiki v 
zdravstvenih in  
socialnih organizacijah

red. prof. dr. 
Borstner Op 8 210 30 240 15 15

izbirni predmet  ip 6 155 25 180 25

izbirni predmet  ip 6 155 25 180 25

sKUpaj 60 1560 240 1800 110 95 15 20
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izbirni predmeti 1. letnika

 predmet Nosilec  ecTs Udš KU skupaj p s sV LV p s sV LV

Kakovost v zdravstvenih in  
socialnih organizacijah

izr. prof. dr. 
gomišček ip 6 155 25 180 25

Vpliv dejavnikov na sistem 
zdravstvenega in socialnega 
varstva

red.prof. dr. 
Ovsenik ip 6 155 25 180 25

Temeljni vidiki epidemiologije 
kot osnova za načrtovanje doc. dr. eržen ip 6 155 25 180 25

Metode dela v zdravstvenih in 
socialnih organizacijah

red. prof. dr. 
Balantič ip 6 155 25 180 25

pravna ureditev v zdravstvenih 
in  socialnih organizacijah

izr. prof. dr. Mežnar, 
doc. dr. Vavtar ip 6 155 25 180 25

zdravje, zdravstveno varstvo 
in zdravstveno zavarovanje doc.dr. Kraljić ip 6 155 25 180 25

legenda:
VP –vrsta predmeta:  oP – obvezni predmet, IP – izbirni predmet, ects – število kreditnih točk, udš – ure dela študenta (brez kontaktnih ur),  
ku – kontaktne ure: P – predavanja, sV- seminarske vaje, s – seminar, lV – laboratorijske vaje

sTrOKOVNi NasLOV

magister oziroma magistrica zdravstveno-socialnega managementa.
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5.4.4 spLOšNi deL iNFOrMacij

šolnina v študijskem letu 2012/2013 znaša 
2.760,00 eur. 
samoplačnik poravna šolnino za letnik v 
dveh obrokih, prvega ob vpisu, drugega v 
mesecu marcu. Plačnik - podjetje poravna 
šolnino za letnik v enem obroku na osnovi 
izstavljenega računa. V tem primeru mora 
študent ob vpisu predložiti pogodbo o izo-
braževanju , potrjeno tudi s strani podjetja.

pOseBNe UgOdNOsTi:

- Gorenjska banka ponuja ugodna posojila 
za plačilo šolnine – samo za študente fa-
kultete za organizacijske vede. Podrobnejše 
informacije o najemu in ugodnostih kredita 
pridobite v vseh poslovalnicah Gorenjske 
banke oz. na  tel. št. 04 29 84 411 (ga. darja 
Polajnar). 
- 5 % popust za študente samoplačnike, ki 
ob vpisu poravnajo šolnino za letnik v enem 
obroku. 

Kraj 

kranj (na sedežu fakultete). 
Način izvajanja izrednega študija
Izredni študij na podiplomskem magistrskem 
študijskem programu 2. stopnje management 
v zdravstvu in socialnem varstvu se bo izvajal 
v individualni obliki (mentorstva, konzultacija, 
tutorstva in drugo) v kolikor bo v študijskem 
programu vpisanih 15 do 20 kandidatov.  
Natisnjeno in podpisano prijavo/obrazec in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v 
študijski program 2. stopnje, ki so v razpi-
snem besedilu navedeni pri posameznem 
študijskem programu, se pošlje na fakul-
teto za organizacijske vede, kidričeva cesta 
55 a, 4000 kranj. 

Podrobnejše informacije o splošnih določi-
lih prijavno vpisnega postopka in informa-
cije o študijskih programih fakultete za or-
ganizacijske vede dobite v razpisu za vpis 
v podiplomske študijske programe za štu-
dijsko leto 2012/13, objava na spletni strani 
http://www.fov.uni-mb.si . 

rOK za prijaVO je NajKasNeje dO pONedeLjKa, 3. sepTeMBra 2012 . 

elektronska prijava/obrazec prijava za vpis je dostopna na spletni strani  
Fakultete za organizacijske vede (http://www.fov.uni-mb.si/studij/Vpis/ 
prijava-za-podiplomske-studente ). 



6.1.1 TeMeLjNi ciLji šTUdijsKega 
prOgraMa

cilj doktorskega študija je izobraziti vr-
hunske strokovnjake za informacijske 

sisteme z veliko širino razumevanja delo-
vanja poslovnih okolji in sistemov ter razu-
mevanje in obvladovanju  analitičnega inšt-
rumentarija. 

V času študija bodo študenti pridobili anali-
tična znanja in sposobnosti kritičnega raz-
mišljanja. študentje morajo zaradi tega:
• biti reševalci problemov in kritični misleci,
• uporabljati sistemske koncepte pri razu-
mevanju in opredelitvi problemov,
• biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi 
razvijati nove koncepte in znanja,
• razumeti, da je sistem sestavljen iz lju-
di, procesov, strojne opreme, programske 
opreme in podatkov.

Izkazovati morajo tudi trdna etična načela 
ter imeti sposobnost za dobro medčloveško 
komunikacijo in sposobnost za delo v timu. 

cilj doktorskega študija je usposobiti štu-
denta za razvoj, snovanje in implementacijo 
rešitve, podprte z informacijsko in komuni-

kacijsko tehnologijo z namenom izboljšanja 
delovanja organizacije. Zato mora biti diplo-
mat sposoben:
•  razumeti zakonitosti v delovanju poslov-

nih in organizacijskih sistemov;
•  razumeti in modelirati organizacijske pro-

cese in podatke, definirati in implemen-
tirati tehnične in procesne rešitve, voditi 
projekte in integrirati sisteme;

•  obvladovati tehnike za zbiranje, pretvorbo, 
prenašanje in shranjevanje podatkov in 
informacij;

•  aplicirati informacijsko tehnologijo v po-
moč posameznikom, skupinam in organi-
zacijam pri doseganju njihovih ciljev.

Informacijska dejavnost v organizacijskih 
sistemih deluje navznoter in navzven, lahko 
pa predstavlja tudi temeljno aktivnost orga-
nizacije. Perspektive osebnega razvoja so 
na tem področju odlične, saj ta poklic pokri-
va široka strokovna področja in je v stalnem 
stiku z novimi znanji in tehnologijami.

Na doktorskem študijskem programu štu-
dent pridobi poglobljena znanja na širših 
strokovnih področjih, usposobljenost za 
razvijanje in iskanje novih virov znanja na 

strokovnem in znanstvenem področju, za 
uporabo znanstvenoraziskovalnih metod 
v širšem spektru problemov in v novih ali 
spremenjenih okoliščinah, prevzemanje 
odgovornosti na najvišjih in srednjih mana-
gerskih ravneh v različnih organizacijah na 
področju informacijske funkcije ter za razvi-
janje kritične refleksije, vodenje znanstveno 
raziskovalnih projektov na svojem področju 
delovanja ter socialnih in komunikacijskih 
zmožnosti za vodenje skupinskega dela. 

splošna kompetenca izhaja iz univerzalne-
ga temeljnega znanja predmeta, oziroma 
programa. splošne kompetence sestavljajo 
splošni profil doktoranda. V okviru študij-
skega procesa se v smeri kompetentnosti 
ne razvija le znanje, marveč tudi odnos do 
uporabe tega znanja. 

6.1.2 VpisNi pOgOji

V študijski program 3. stopnje študijskega 
programa organizacija in management in-
formacijskih sistemov, se lahko vpiše kan-
didat, ki je zaključil:
• študijski program 2. stopnje 
• univerzitetni študijski program, sprejet 
pred 11. 6. 2004
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6. doktorskI študIjskI ProGrAmI – III. stoPNjA 
6.1 orGANIZAcIjA IN mANAGemeNt INformAcIjskIH sIstemoV
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•  visokošolski strokovni študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004, 
in študijski program za pridobitev 
specializacije. Navedeni kandidati 
morajo pred vpisom v program 
opraviti študijske obveznosti v 
obsegu 33 ects iz študijskega 
programa 2. stopnje. Pred vpi-
som morajo kandidati opraviti 
naslednje študijske obveznosti; 
opravljen izpit iz naslednjih pred-
metov: multivariatna analiza (6 
ects), organizacijsko načrtovanje 
in spremembe (5 ects), e-poslo-
vanje (6 ects), Varnost informa-
cijskega sistema (6 ects), metode 
izgradnje informacijskega siste-
ma (5 ects), metode modeliranja 
in simulacije (5 ects).

•  študijski program, ki izobražuje za 
poklice, urejene z direktivami eu, 
ali drug enovit magistrski študij-
ski program, ki je ovrednoten  s 
300 ects točkami.

V primeru omejitve vpisa, bo izbira 
kandidatov temeljila na:
- povprečni oceni študija (20%)
- oceni diplomske ali magistrske 
naloge (20%) in
- oceni, doseženi pri izbirnem izpitu 
(60%) s področja managementa in-
formacijskih sistemov. 
kandidat lahko do 50% ocene pri 
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izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in 
strokovnega dela na področju študijskega programa.

6.1.3 Vpis pO MeriLih za prehOde

Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje 
organizacija in management informacijskih sistemov lahko vpiše 
kandidat, ki je zaključil:
• študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 
11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ects točk,
• univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski 
program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 
ects točk. 

Kraj šTUdija:  

kranj (na sedežu fakultete) 

Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 12.
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 6.

6.1.4 predMeTNO speciFičNe KOMpeTeNce

doktor znanosti s področja informacijskih sistemov je v prvi vrsti 
usmerjen v kreiranje, raziskovanje ter vodenje informacijskih pod-
sistemov različnih organizacijskih sistemih. Vsebine programov 
so oblikovane tako, da so pridobljena znanja, poleg teoretičnih 
temeljev, usmerjena tudi v praktično uporabo na različnih nivo-
jih organiziranja in vodenja organizacije s področja informacijske 
dejavnosti. tako je doktor znanosti opremljen tudi z znanji, potreb-
nimi za raziskovalno delo s tehnologijami, ki podpirajo uporabo 
informacijskih sistemov v različnih zvrsteh industrije, financ, za-
varovalništva, državne uprave, zdravstva, šolstva ter znanosti in 
raziskovanja.
Predmetna kompetenca je ravnanje (veščina), ki se v  razvije do te 
mere, da posamezniku omogoči učinkovito opraviti aktivnost v de-
lovnem procesu, na katero se nanaša. Predmetna kompetentnost 

pomeni neposredno uporabo specialističnega znanja. Predmetno 
specifične kompetence, ki jih pridobi študent, so:
•  poznavanje zahtevnejših metod analize delovanja informacijskih 

sistemov in sposobnosti sinteze novih metod analize;
•  obvladovanje zahtevnejših metod zasnove informacijskih siste-

mov;
•  obvladovanje metod in tehnik na področju dela v raziskovalnih in-

stitucijah s področja informacijskih sistemov ; 
•  pridobitev znanj s področij informacijskih sistemov, informacijskih 

tehnologij, programerskega inženirstva in računalništva;
•  obvladovanje strokovnih razmerij – naročniki in notranjimi ali zu-

nanjimi razvijalci informacijskih sistemov; 
•  sposobnost načrtovanja zahtevnih evalvacijskih metod informa-

cijskih sistemov;
•  obvladovanje zahtevnih metod načrtovanja varnosti informacijskih 

sistemov.

obsežna teoretična podlaga, pridobljena  s študijem, omogoča kritičen 
odnos do problemov in sposobnost prepoznati zahteve okolja, časa in 
dolgoročne učinke. Zaradi širokega spektra znanj so usposobljeni za 
načrtovanje in razvoj strateških informacijskih sistemov (direktorski 
informacijski sistem, sistem za podporo pri odločanju itd.).

Po končanem študiju je diplomant opremljen z orodji za reševanje 
najzahtevnejših znanstvenih ali praktičnih problemov in jih je spo-
soben reševati na širokem področju dela. obvladuje tiste manager-
ske veščine, ki so potrebne za učinkovito delovanje organizacije. 
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predMeTNiK s KrediTNiM OVredNOTeNjeM šTUdijsKih OBVezNOsTi

doktorski študijski program traja tri leta in je ovrednoten s 180 ects: 
Zgradba programa po vrstah in številu predmetov ter po kreditnih točkah in urah po letnikih

prVi LeTNiK
2 obvezna predmeta in 2 izbirna predmeta programa

predmet

Nosilec Vp Letnik ecTs cdš sdš KU

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV s LV id p sV s LV id

1. znanstveno proučevanje 
družboslovnih pojavov

red. prof. dr. 
damijan Miklavčič  
s sodelavcem

Op 1. 15 450 375 75 30 45

2. individualno raziskovalno 
delo i

V sodelovanju z 
mentorjem ird i 1. 15 450 420* 30** 30

3. informacijski sistemi
zasl. prof. dr. 
Miroljub Kljajić s 
sodelavci

Op 1. 10 300 240 60 30 30

4. izbirni predmet 1*** ip 1. 10 300 240 60 30 30

5. izbirni predmet 2*** ip 1. 10 300 240 60 30 30

skupaj 60 1800 1515 285 30 45 30 90 90

*V konzultaciji z mentorjem; ** neposredne individualne konzultacije; *** vsi izbirni predmeti prvega letnika (tabela 19) so enako kreditno ovrednoteni in strukturirani

NaBOr izBraNih predMeTOV prVega LeTNiKa

Naziv učne enote Vrsta učne enote ecTs Letnik

1. Teorija odločanja in odločitveni sistemi izbirni predmet  10 1.*

2. Odkrivanje znanja v podatkih izbirni predmet 10 1.*

3. inovativne e-storitve izbirni predmet 10 1.*

4. inženiring programske opreme izbirni predmet 10 1.*

5. Metode izgradnje informacijskih sistemov izbirni predmet 10 1.*

6. sistemska dinamika in razvoj strategij izbirni predmet 10 1.*

* izbirni predmet prvega letnika lahko študent izbere tudi v okviru izbirnih predmetov v 2. letniku
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drUgi LeTNiK
študent izbere 2 izbirna predmeta iz nabora vseh izbirnih predmetov (izbirnih predmetov prvega in drugega letnika)

predmet

Nosilec Vp Letnik ecTs cdš sdš KU

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV s LV id p sV s LV id

1. izbirni predmet 3*** ip 2. 10 300 240 60 30 30

2. izbirni predmet 4*** ip 2. 10 300 240 60 30 30

3. individualno  
raziskovalno delo ii

V sodelovanju  
z mentorjem

ird 
ii 2. 10 300 285* 15** 15

4. indivisualno  
raziskovalno delo iii

V sodelovanju z 
mentorjem

ird 
iii 2. 30 900 855* 45** 45

skupaj 60 1800 1620 180 60 60 15 45

*V konzultaciji z mentorjem; ** neposredne individualne konzultacije; *** vsi izbirni predmeti drugega letnika (tabela 20) so enako kreditno ovrednoteni in strukturirani

Izredni študij se izvaja v obsegu 30 % rednega študija.
 

NaVedBa sTrOKOVNega Oz. zNaNsTVeNega NasLOVa

Naziv, ki ga pridobi študent z uspešnim zaključkom doktorskega programa je doktor oz. doktorica znanosti.  
Naslov se skrajšano zapiše kot dr. 
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NaBOr izBraNih predMeTOV drUgega LeTNiKa

Naziv učne enote Vrsta učne enote ecTs Letnik

1. izzivi managementa kakovosti izbirni predmet 10 2.

2. sistemska ergonomija izbirni predmet 10 2.

3. Management poslovnih procesov in projektov izbirni predmet 10 2.

4. Obvladovanje razvoja produktov in tehnoloških procesov izbirni predmet 10 2.

5. ekološki management in inovacijski procesi izbirni predmet 10 2.

6. Organizacija tehnoloških sistemov izbirni predmet 10 2.

7. zagotavljanje kadrov v organizaciji izbirni predmet 10 2.

8. razvoj in izobraževanje kadrov izbirni predmet 10 2.

9. interno komuniciranje izbirni predmet 10 2.

10. Organizacija kadrovske dejavnosti izbirni predmet 10 2.

11. Upravljanje informacijske varnosti izbirni predmet 10 2.

12. Oblikovanje modelov e-poslovanja izbirni predmet  10 2.

13. Merjenje in evalvacije v edukaciji in usposabljanju izbirni predmet 10 2.

14. izbrana poglavja iz teorije zanesljivosti in razpoložljivosti izbirni predmet 10 2.

15. raziskovanje in dosežki v ekonomiki in računovodstvu izbirni predmet 10 2.

16. inovativni poslovni modeli oskrbovalnih verig izbirni predmet 10 2.

TreTji LeTNiK

1. ndividualno raziskovalno delo iV V sodelovanju z mentorjem ird iV 3. 30 900 855* 45** 45

2. doktorska1 disertacija V sodelovanju z mentorjem ird 3. 30 900 855* 45** 45

skupaj 60 1800 1710 90 45 45

*V konzultaciji z mentorjem
** neposredne individualne konzultacije

ecTs cdš sdš KU p sV s LV id p sV s LV id

sKUpaj (celoten dr. študij) 180 5400 4845 555 90 105 90 90 90 90

1študent prične z izdelavo doktorske disertacije v prvem semestru in opravi 300 ur samostojnega dela študenta (sdš)  
legenda: ects – število kreditnih točk, sdš – samostojno dela študenta, ku – kontaktne ure; cdš – celotno delo študenta; P – predavanja, sV- seminarske vaje, s – seminar,  
lV – laboratorijske vaje, Ird – Individualno raziskovalno delo, VP – vrsta predmeta, oP – obvezni predmet, IP – izbirni predmet, Id – individualno delo s profesorjem
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6.2.1 TeMeLjNi ciLji šTUdijsKega 
prOgraMa

cilj programa je izobraziti vrhunske 
strokovnjake in managerje s področja 

organizacije kadrovskih in izobraževalnih 
sistemov. Program je naslonjen na širo-
ko področje organizacijske znanosti in v 
temeljih pokriva široka teoretična znanja, 
ki se prepletajo s praktično uporabo. tako 
program študente usposablja za delo in re-
ševanje problemov tudi v zapletenih organi-
zacijskih sistemih.
Na doktorskem študijskem programu študent 
pridobi poglobljena znanja na širših strokov-
nih področjih, usposobljenost za iskanje novih 
virov znanja na strokovnem in znanstvenem 
področju, za uporabo znanstvenoraziskoval-
nih metod v širšem spektru problemov in v 
novih ali spremenjenih okoliščinah, prevze-
manje odgovornosti za vodenje najzahtev-
nejših delovnih sistemov ter za razvijanja kri-
tične refleksije, socialnih in komunikacijskih 
zmožnosti za vodenje skupinskega dela. 
splošne kompetence sestavljajo splošni profil 
doktoranda. V okviru študijskega procesa se 
v smeri kompetentnosti ne razvija le znanje, 
marveč tudi odnos do uporabe tega znanja. 
splošne kompetence, ki jih pridobi študent, so:
• sposobnost določanja ciljev;

• sposobnost razvijanja odgovornosti;
• sposobnost upravljanja uspešnosti;
•  sposobnost razumevanja in opredeljeva-

nja problemov;
•  razumevanje družbenih, pravnih, psiholo-

ških in ekonomskih vidikov problemov;
•  sposobnost analize, sinteze in predvideva-

nja rešitev problemov;
•  kritičen pogled na probleme;
•  sposobnost komuniciranja tako v doma-

čem kot mednarodnem okolju;
•  sposobnost spodbujanja motivacijskih de-

javnikov;
•  sposobnost izrabljanja človeškega poten-

ciala;
•  sposobnost izrabljanja materialnih virov 

(denar, čas).

Zgoraj osvojene kompetence lahko sma-
tramo kot sposobnosti in zmožnosti, ki so 
potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito 
opravi določeno delo ali vlogo.

6.2.2 VpisNi pOgOji

V študijski program 3. stopnje študijskega 
programa organizacija in management ka-
drovskih in izobraževalnih sistemov, se lah-
ko vpiše kandidat, ki je zaključil:
• študijski program 2. stopnje 

•  univerzitetni študijski program, sprejet 
pred 11. 6. 2004

•  visokošolski strokovni študijski program, 
sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski pro-
gram za pridobitev specializacije. Navedeni 
kandidati morajo pred vpisom v program 
opraviti študijske obveznosti v obsegu 33 
ects iz študijskega programa 2. stopnje. 
Pred vpisom morajo kandidati opraviti na-
slednje študijske obveznosti; opravljen iz-
pit iz naslednjih predmetov: multivariatna 
analiza (6 ects), organizacijsko načrto-
vanje in spremembe (5 ects), upravljanje 
in načrtovanje kadrovskih virov (6 ects), 

6.2 orGANIZAcIjA IN mANAGemeNt kAdroVskIH IN IZoBrAŽeVAlNIH sIstemoV
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management izobraževalnih procesov (6 
ects), delovna zakonodaja v eu (5 ects), 
managerski informacijski sistem in kadri 
(5 ects). 

•  študijski program, ki izobražuje za poklice, 
urejene z direktivami eu, ali drug enovit 
magistrski študijski program, ki je ovre-
dnoten s 300 ects točkami.

V primeru omejitve vpisa, bo izbira kandida-
tov temeljila na:
- povprečni oceni študija (20%)
- oceni diplomske ali magistrske naloge 
(20%) in
- oceni, doseženi pri izbirnem izpitu (60%) s 
področja managementa kadrovskih in izo-
braževalnih sistemov. 

kandidat lahko do 50% ocene pri izbirnem 
izpitu nadomesti z oceno dosedanjega 
znanstvenega in strokovnega dela na po-
dročju študijskega programa.

6.2.3 Vpis pO MeriLih za prehOde

Po merilih za prehode se v 2. letnik študij-
skega programa 3. stopnje organizacija in 
management kadrovskih in izobraževalnih 
sistemov lahko vpiše kandidat, ki je zaklju-
čil:
•  študijski program za pridobitev magisteri-

ja znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se 
mu ob vpisu prizna 60 ects točk,

•  univerzitetni študijski program, sprejet 
pred 11. 6. 2004, in študijski program za 

pridobitev specializacije in se mu ob vpisu 
prizna 60 ects točk. 

Kraj šTUdija:  

kranj (na sedežu fakultete) 
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. 
letnik (izredno):  12
Predvideno število vpisnih mest po merilih 
za prehode (izredno): 6

6.2.4 predMeTNO speciFičNe  
KOMpeTeNce

Predmetna kompetenca je ravnanje (vešči-
na), ki se v razvije do te mere, da posame-
zniku omogoči učinkovito opraviti aktivnost 
v delovnem procesu, na katero se nanaša. 
Predmetna kompetentnost pomeni nepo-
sredno uporabo specialističnega znanja. 
Predmetno specifične kompetence, ki jih 
pridobi študent, so:
•  poznavanje zahtevnejših metod analize dela 

in sposobnosti sinteze novih metod analize;
•  poznavanje in zmožnost uporabe komple-

ksnejših metod za izračun števila potreb-
nih kadrov;

•  sposobnost sinteze kompleksnih siste-
mov internega komuniciranja;

•  sposobnost sinteze kompleksnih plačnih 
sistemov;

•  sposobnost sinteze kompleksnih izobra-
ževalnih sistemov;

•  sposobnost načrtovanja zahtevnih evalva-
cij izobraževanja;

•  sposobnost znanstvenega pristopa k raz-

is kovanju zadovoljstva zaposlenih, orga ni  z-
acijskega vzdušja, parametrov organizacijske 
kulture, delovne motivacije, ustvarjalnosti in 
odnosov ter komuniciranja med zaposlenimi;

•  obvladanje splošnih in specifičnih metod 
ter uporabe kadrovskih ekspertnih orodij 
za izbiro ključnih ljudi;

•  obvladanje znanstvenih metod odkrivanja 
potreb po novem znanju;

•  sposobnost strokovne podpore procesom 
upravljanja znanja;

•  sposobnost vodenja inovacijskih proce-
sov;

•  sposobnost inoviranja kadrovsko-izobra-
ževalnih procesov;

•  sposobnost vodenja in upravljanja kom-
pleksnih kadrovskih sistemov ter izobra-
ževalnih organizacij;

•  sposobnost vodenja in realizacije kadro-
vsko-izobraževalnih projektov;

•  sposobnost oblikovanja kadrovsko-izo-
braževalne strategije in razvojne politike 
organizacije.

diplomant doktorskega študijskega progra-
ma je vrhunski strokovnjak s teoretičnim in 
praktičnim znanjem za raziskovanje, vodenje 
in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil s ka-
drovsko-izobraževalnega področja. sposoben 
je prevzemati najzahtevnejše naloge pri razi-
skovanju, analiziranju, planiranju, oblikovanju, 
razvoju, vodenju in evalviranju kadrovsko-iz-
obraževalnih procesov tako v gospodarskih, 
kot negospodarskih organizacijah. 
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predMeTNiK s KrediTNiM OVredNOTeNjeM šTUdijsKih OBVezNOsTi

doktorski študijski program traja tri leta in je ovrednoten s 180 ects: 
Zgradba programa po vrstah in številu predmetov ter po kreditnih točkah in urah po letnikih

*V konzultaciji z mentorjem ** neposredne individualne konzultacije  *** vsi izbirni predmeti prvega letnika (tabela 19) so enako kreditno ovrednoteni in strukturirani

prVi LeTNiK
2 obvezna predmeta in 2 izbirna predmeta programa

predmet

Nosilec Vp Letnik ecTs cdš sdš KU

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV s LV id p sV s LV id

1. znanstveno proučevanje 
družboslovnih pojavov

red. prof. dr. 
damijan Miklavčič  
s sodelavcem

Op 1. 15 450 375 75 30 45

2. individualno raziskovalno 
delo i

V sodelovanju z 
mentorjem ird i 1. 15 450 420* 30** 30

3. Kadrovski sistemi red. prof. Marko 
Ferjan s sodelavci Op 1. 10 300 240 60 30 30

4. izbirni predmet 1*** ip 1. 10 300 240 60 30 30

5. izbirni predmet 2*** ip 1. 10 300 240 60 30 30

skupaj 60 1800 1515 285 30 45 30 90 90

NaBOr izBraNih predMeTOV prVega LeTNiKa

Naziv učne enote Vrsta učne enote ecTs Letnik

1. zagotavljanje kadrov v organizaciji izbirni predmet  10 1.*

2. razvoj in izobraževanje kadrov izbirni predmet 10 1.*

3. interno komuniciranje izbirni predmet 10 1.*

4. Organizacija kadrovske dejavnosti izbirni predmet 10 1.*

* izbirni predmet prvega letnika lahko študent izbere tudi v okviru izbirnih predmetov v 2. letniku
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drUgi LeTNiK
študent izbere 2 izbirna predmeta iz nabora vseh izbirnih predmetov (izbirnih predmetov prvega in drugega letnika)

predmet

Nosilec Vp Letnik ecTs cdš sdš KU

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV s LV id p sV s LV id

1. izbirni predmet 3*** ip 2. 10 300 240 60 30 30

2. izbirni predmet 4*** ip 2. 10 300 240 60 30 30

3. individualno  
raziskovalno delo ii

V sodelovanju  
z mentorjem

ird 
ii 2. 10 300 285* 15** 15

4. indivisualno  
raziskovalno delo iii

V sodelovanju z 
mentorjem

ird 
iii 2. 30 900 855* 45** 45

skupaj 60 1800 1620 180 60 60 15 45

*V konzultaciji z mentorjem; ** neposredne individualne konzultacije; *** vsi izbirni predmeti drugega letnika (tabela 20) so enako kreditno ovrednoteni in strukturirani
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NaBOr izBraNih predMeTOV drUgega LeTNiKa

Naziv učne enote Vrsta učne enote ecTs Letnik

1. izzivi managementa kakovosti izbirni predmet 10 2.

2. sistemska ergonomija izbirni predmet 10 2.

3. Management poslovnih procesov in projektov izbirni predmet 10 2.

4. Obvladovanje razvoja produktov in tehnoloških procesov izbirni predmet 10 2.

5. ekološki management in inovacijski procesi izbirni predmet 10 2.

6. Organizacija tehnoloških sistemov izbirni predmet 10 2.

7. Teorija odločanja in odločitveni sistemi izbirni predmet 10 2.

8. Odkrivanje znanja v podatkih izbirni predmet 10 2.

9. inovativne e-storitve izbirni predmet 10 2.

10. inženiring programske opreme izbirni predmet 10 2.

11. Metode izgradnje informacijskih sistemov izbirni predmet 10 2.

12. sistemska dinamika in razvoj strategij izbirni predmet  10 2.

13. Upravljanje informacijskih varnosti izbirni predmet 10 2.

14. Oblikovanje modelov e-poslovanja izbirni predmet 10 2.

15. Merjenje in evealvacije v edukaciji in usposabljanju izbirni predmet 10 2.

16. izbrana poglavja iz teorije zanesljivosti in razpoložljivosti izbirni predmet 10 2.

17. raziskovanje in dosežki v ekonomiki in računovodstvu izbirni predmet 10 2.

18. inovativni poslovni modeli oskrbovalnih verig izbirni predmet 10 2.

TreTji LeTNiK

1. ndividualno raziskovalno delo iV V sodelovanju z mentorjem ird iV 3. 30 900 855* 45** 45

2. doktorska1 disertacija V sodelovanju z mentorjem ird 3. 30 900 855* 45** 45

skupaj 60 1800 1710 90 45 45

*V konzultaciji z mentorjem
** neposredne individualne konzultacije

ecTs cdš sdš KU p sV s LV id p sV s LV id

sKUpaj (celoten dr. študij) 180 5400 4845 555 90 105 90 90 90 90

Izredni študij se izvaja v obsegu 30 %  
rednega študija. 

NaVedBa sTrOKOVNega  
Oz. zNaNsTVeNega NasLOVa

Naziv, ki ga pridobi študent z uspešnim zaključkom 
doktorskega programa je doktor oz. doktorica 
znanosti. Naslov se skrajšano zapiše kot dr. 

legenda: ects – število kreditnih točk, sdš – samostojno dela  
študenta, ku – kontaktne ure; cdš – celotno delo študenta;  
P – predavanja, sV- seminarske vaje, s – seminar, lV – laboratorijske 
vaje, Ird – Individualno raziskovalno delo, VP – vrsta predmeta,  
oP – obvezni predmet, IP – izbirni predmet, Id – individualno delo  
s profesorjem

1študent prične z izdelavo doktorske disertacije v prvem semestru in opravi 300 ur samostojnega dela študenta (sdš)  
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6.3.1 TeMeLjNi ciLji šTUdijsKega 
prOgraMa

temeljni cilj doktorskega študijskega 
programa Poslovni in delovni sistemi je 

izobraziti vrhunske strokovnjake za:
•  razumevanje poslovnega okolja z vidika 
poslovnih in delovnih sistemov;

•  samostojno in perspektivno raziskovalno 
delo;

•  poglobljeno raziskovanje in tvorjenje no-
vih metod planiranja, organiziranja, vo-
denja in nadziranja poslovnih procesov in 
sistemov ter vrednotenje njihove najširše 
uporabnosti;

•  kritično mišljenje in analitično reševanje 
najzahtevnejših poslovnih problemov z vi-
dika interesnega področja študija.

Na doktorskem študiju študenti poglobijo 
znanje s področja razumevanja manage-
menta kakovosti, sistemske ergonomije, 
managementa poslovnih procesov in pro-
jektov, obvladovanja razvoja produktov in 
tehnoloških procesov, ekološkega manage-
menta in inovacijskih procesov ter organi-
zacije tehnoloških sistemov.

Na doktorskem študijskem programu štu-
dent pridobi poglobljena znanja na širših 

strokovnih področjih, usposobljenost za is-
kanje novih virov znanja na strokovnem in 
znanstvenem področju, za uporabo znan-
stvenoraziskovalnih metod v širšem spek-
tru problemov in v novih ali spremenjenih 
okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za 
vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov 
ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih 
in komunikacijskih zmožnosti za vodenje 
skupinskega dela. 

splošne kompetence izhajajo iz univerzal-
nega temeljnega znanja programa. splošne 
kompetence sestavljajo splošni profil dok-
toranda. V okviru študijskega procesa se v 
smeri kompetentnosti ne razvija le znanje, 
marveč tudi odnos do uporabe tega zna-
nja, ki je neločljivo povezan z izobraževalno 
komponento kompetentnosti.

6.3.2 VpisNi pOgOji

V študijski program 3. stopnje študijskega 
programa organizacija in management po-
slovnih in delovnih sistemov, se lahko vpiše 
kandidat, ki je zaključil:
• študijski program 2. stopnje 
•  univerzitetni študijski program, sprejet 

pred 11. 6. 2004
•   visokošolski strokovni študijski program, 

sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski pro-
gram za pridobitev specializacije. Na-
vedeni kandidati morajo pred vpisom v 
program opraviti študijske obveznosti v 
obsegu 33 ects iz študijskega programa 
2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati 
opraviti naslednje študijske obveznosti; 
opravljen izpit iz naslednjih predmetov: 
multivariatna analiza (6 ects), organi-
zacijsko načrtovanje in spremembe (5 
ects), upravljanje procesov (6 ects), In-
formacijska podpora delovnim procesom 
(6 ects), kompetence projektnega ma-
nagementa (5 ects), Avtomatizacija pro-
izvodnih procesov (5 ects).

•  študijski program, ki izobražuje za poklice, 
urejene z direktivami eu, ali drug enovit 
magistrski študijski program, ki je ovre-
dnoten  s 300 ects točkami.

V primeru omejitve vpisa, bo izbira kandida-
tov temeljila na:
- povprečni oceni študija (20%)
- oceni diplomske ali magistrske naloge 
(20%) in
- oceni, doseženi pri izbirnem izpitu (60%) s 
področja managementa poslovnih in delov-
nih sistemov. 

6.3 orGANIZAcIjA IN mANAGemeNt PosloVNIH IN deloVNIH sIstemoV
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kandidat lahko do 50% ocene pri izbirnem 
izpitu nadomesti z oceno dosedanjega 
znanstvenega in strokovnega dela na po-
dročju študijskega programa.

6.3.3 Vpis pO MeriLih za prehOde

Po merilih za prehode se v 2. letnik študij-
skega programa 3. stopnje organizacija in 
management poslovnih in delovnih siste-
mov lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
•  študijski program za pridobitev magisteri-

ja znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se 
mu ob vpisu prizna 60 ects točk,

•  univerzitetni študijski program, sprejet 
pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu 
prizna 60 ects točk. 

Kraj šTUdija:  

kranj (na sedežu fakultete) 
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. 
letnik (izredno): 12
Predvideno število vpisnih mest po merilih 
za prehode (izredno): 6

6.3.4 predMeTNO speciFičNe  
KOMpeTeNce

diplomant doktorskega študijskega  progra-
ma Poslovnih in delovnih sistemov je vrhun-
ski strokovnjak s teoretičnim in praktičnim 
znanjem za raziskovanje managementa v 
kakovosti, za načrtovanje razvoja in dogra-
jevanja sistemskih temeljev ergonomije, 
managementa poslovnih procesov in projek-

tov. doktorand obvladuje razvoj produktov in 
tehnoloških procesov, na osnovi inovacijskih 
procesov gradi in razvija ekološki manage-
ment in razvija teorijo organizacije tehno-
loških sistemov. sposoben je prevzemati 
najzahtevnejše naloge pri analiziranju, pla-
niranju, oblikovanju, razvoju in vodenju po-
slovnih in delovnih sistemov tako v državnih, 
nevladnih in gospodarskih organizacijah. 
doktorji znanosti s področja poslovnih in 
delovnih sistemov so usposobljeni za:
•  identificiranje, analiziranje in reševanje 

problemov na področju raziskovalnega, 
razvojnega in operativnega dela v velikih, 
srednje velikih in manjših podjetjih;

•  za vodenje samostojnih podjetniških na-
črtov in programov v velikih, srednje veli-
kih in manjših podjetjih; 

•  odgovorno iskanje in vrednotenje strate-
ških razvojnih možnosti poslovnih siste-
mov;

•  razvoj, snovanje, gradnjo in obvladovanje 
sodobnih managerskih raziskovalnih me-
tod pri preučevanju temeljnih, podpornih 
in upravljavskih procesov z informacijske-
ga in upravljalnega vidika;

•  vodenje in obvladovanje projektov izgra-
dnje in razvoja poslovnih organizacijskih 
in kompleksnih delovnih sistemov, 

•  prenašanje teoretičnih znanj v vsakodnev-
no prakso ter sposobnost sinteze znanj s 
področja poslovnih in delovnih sistemov, 
organizacije, informatike in človeških vi-
rov;

•  razvoj standardov za visoko kakovostno in 
strokovno avtonomno delo;

•  uspešno in učinkovito predvidevanje, pla-
niranje, organiziranje, nadzor in vodenje 
delovanja poslovnega sistema; 

•  uspešno uporabo sodobne informacijske 
tehnologije v procesu managementa; 

•  razvoj komunikacijskih veščin za uspešno 
delo v poslovnih in delovnih okoljih ter 
analizo poglobljenih razumevanj relevan-
tnih razmerij v omenjenih okoljih;

•  razumevanje problemov sistemov in de-
javnosti na mikro in makro ravneh in za 
obvladovanje odzivnih sporočil komple-
ksnih sistemov. 

študenti - doktorandi imajo med študijem 
številne možnosti za razvojno in raziskoval-
no delo ter za kritično soočanje inženirske 
in poslovne teorije s podjetniško prakso. s 
takim načinom študija usposabljamo dok-
toranda hkrati za razvojno in raziskovalno 
delo v praksi in hitro prevzemanje odgo-
vornih nalog, ki mu omogoča opravljanje 
najbolj zahtevnih raziskovalnih, razvojnih, 
svetovalnih in drugih nalog in poklicev na 
strokovnih in znanstvenih področjih.
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predMeTNiK s KrediTNiM OVredNOTeNjeM šTUdijsKih OBVezNOsTi

doktorski študijski program traja tri leta in je ovrednoten s 180 ects: 
Zgradba programa po vrstah in številu predmetov ter po kreditnih točkah in urah po letnikih

prVi LeTNiK
2 obvezna predmeta in 2 izbirna predmeta programa

predmet

Nosilec Vp Letnik ecTs cdš sdš KU

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV s LV id p sV s LV id

1. znanstveno proučevanje 
družboslovnih pojavov

red. prof. dr. 
damijan Miklavčič  
s sodelavcem

Op 1. 15 450 375 75 30 45

2. individualno raziskovalno 
delo i

V sodelovanju z 
mentorjem ird i 1. 15 450 420* 30** 30

3. poslovni in delovni 
sistemi

izr. prof. dr. 
Boštjan gomišček 
s sodelavci

Op 1. 10 300 240 60 30 30

4. izbirni predmet 1*** ip 1. 10 300 240 60 30 30

5. izbirni predmet 2*** ip 1. 10 300 240 60 30 30

skupaj 60 1800 1515 285 30 45 30 90 90

*V konzultaciji z mentorjem; ** neposredne individualne konzultacije; *** vsi izbirni predmeti prvega letnika (tabela 20) so enako kreditno ovrednoteni in strukturirani

NaBOr izBraNih predMeTOV prVega LeTNiKa

Naziv učne enote Vrsta učne enote ecTs Letnik

1. izzivi managementa kakovosti izbirni predmet  10 1.*

2. sistemska ergonomija izbirni predmet 10 1.*

3. Management poslovnih procesov in projektov izbirni predmet 10 1.*

4. Obvladovanje razvoja produktov in tehnoloških procesov izbirni predmet 10 1.*

5. ekološki management in inovacijski procesi izbirni predmet 10 1.*

6. Organizacija tehnoloških sistemov izbirni predmet 10 1.*

* izbirni predmet prvega letnika lahko študent izbere tudi v okviru izbirnih predmetov v 2. letniku
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drUgi LeTNiK
študent izbere 2 izbirna predmeta iz nabora vseh izbirnih predmetov (izbirnih predmetov prvega in drugega letnika)

predmet

Nosilec Vp Letnik ecTs cdš sdš KU

semester

zimski poletni

Oblike izvedbe

p sV s LV id p sV s LV id

1. izbirni predmet 3*** ip 2. 10 300 240 60 30 30

2. izbirni predmet 4*** ip 2. 10 300 240 60 30 30

3. individualno  
raziskovalno delo ii

V sodelovanju  
z mentorjem

ird 
ii 2. 10 300 285* 15** 15

4. indivisualno  
raziskovalno delo iii

V sodelovanju z 
mentorjem

ird 
iii 2. 30 900 855* 45** 45

skupaj 60 1800 1620 180 60 60 15 45

*V konzultaciji z mentorjem; ** neposredne individualne konzultacije; *** vsi izbirni predmeti drugega letnika (tabela 20) so enako kreditno ovrednoteni in strukturirani
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NaBOr izBraNih predMeTOV drUgega LeTNiKa

Naziv učne enote Vrsta učne enote ecTs Letnik

1. Teorija odločanja in odločitveni sistemi izbirni predmet 10 2.

2. Odkrivanje znanja o podatkih izbirni predmet 10 2.

3. inovativne e-storitve izbirni predmet 10 2.

4. inženiring programske opreme izbirni predmet 10 2.

5. Metode izgradnje informacijskih sistemov izbirni predmet 10 2.

6. sistemska dinamika in razvoj strategij izbirni predmet 10 2.

7. zagotavljanje kadrov v organizaciji izbirni predmet 10 2.

8. razvoj in izobraževanje kadrov izbirni predmet 10 2.

9. interno komuniciranje izbirni predmet 10 2.

10. Organizacija kadrovskih dejavnosti izbirni predmet 10 2.

11. Upravljanje informacijske varnosti izbirni predmet 10 2.

12. Oblikovanje modelov e-poslovanja izbirni predmet  10 2.

13. Merjenje evalvacije v edukaciji in usposabljanju izbirni predmet 10 2.

14. izbrana poglavja iz teorije  zanesljivosti in razpoložljivosti izbirni predmet 10 2.

15. raziskovanje in dosežki v ekonomiki in računovodstvu izbirni predmet 10 2.

16. inovativni poslovni modeli oskrbovanih verig izbirni predmet 10 2.

TreTji LeTNiK

1. ndividualno raziskovalno delo iV V sodelovanju z mentorjem ird iV 3. 30 900 855* 45** 45

2. doktorska1 disertacija V sodelovanju z mentorjem ird 3. 30 900 855* 45** 45

skupaj 60 1800 1710 90 45 45

*V konzultaciji z mentorjem
** neposredne individualne konzultacije

ecTs cdš sdš KU p sV s LV id p sV s LV id

sKUpaj (celoten dr. študij) 180 5400 4845 555 90 105 90 90 90 90

1študent prične z izdelavo doktorske disertacije v prvem semestru in opravi 300 ur samostojnega dela študenta (sdš)  

Izredni študij se izvaja v obsegu 30%  
rednega študija. 

NaVedBa sTrOKOVNega  
Oz. zNaNsTVeNega NasLOVa

Naziv, ki ga pridobi študent z uspešnim zaključkom 
doktorskega programa je doktor oz. doktorica 
znanosti. Naslov se skrajšano zapiše kot dr. 

legenda:
ects – število kreditnih točk, sdš – samostojno dela študenta,  
ku – kontaktne ure; cdš – celotno delo študenta; P – predavanja,  
sV- seminarske vaje, s – seminar, lV – laboratorijske vaje,  
Ird – Individualno raziskovalno delo, VP – vrsta predmeta,  
oP – obvezni predmet, IP – izbirni predmet, Id – individualno  
delo s profesorjem
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6.4 spLOšNi deL iNFOrMacij

šolnina v študijskem letu 2012/2013 
znaša 3.404,00 eur. samoplačnik porav-
na šolnino za letnik v dveh obrokih, pr-
vega ob vpisu, drugega v mesecu marcu. 
Plačnik – podjetje poravna šolnino za le-
tnik v enem obroku na osnovi izstavljene-
ga računa. V tem primeru mora študent 
ob vpisu predložiti pogodbo o izobraže-
vanju, potrjeno s strani podjetja.

pOseBNe UgOdNOsTi:

- Gorenjska banka ponuja ugodna poso-
jila za plačnike šolnine – samo za štu-
dente  fakultete za organizacijske vede. 
Podrobnejše informacije o najemu in 
ugodnostih kredita pridobite v vseh po-
slovalnicah Gorenjske banke, oz. na tel. 
št. 04 29 84 411 (ga. darja Polajnar).
- 5 % popust za študente samoplačnike, 
ki ob vpisu poravnajo šolnino za letnik v 
enem obroku

Kraj izVajaNja šTUdija

kranj (na sedežu fakultete)

NačiN izVajaNja šTUdija

Na podiplomskem doktorskem študiju 
se bo program izvajal kot izredni študij. 
Izveden bo v obliki predavanj, oz. konzul-
tacij.

TrajaNje šTUdija

3 leta

Natisnjeno in podpisano prijavo/obra-
zec in dokazila o izpolnjevanju pogojev 
za vpis v študijski program 3. stopnje, 
ki so v razpisnem besedilu navedeni 
pri posameznem študijskem programu, 
se pošlje na um fakulteto za organiza-
cijske vede, kidričeva cesta 55a, 4000 
kranj.

Podrobnejše informacije o splošnih dolo-
čilih prijavno vpisnega postopka in infor-
macije o študijskih programih fakultete 
za organizacijske vede dobite v razpisu 
za vpis v podiplomske študijske progra-
me za študijsko leto 2012/13, objava na 
spletni strani http://www.fov.uni-mb.si.

rOK za prijaVO je NajKasNeje dO pONedeLjKa, 3. sepTeMBra 2012 . 

elektronska prijava/obrazec prijava za vpis je dostopna na spletni strani  
Fakultete za organizacijske vede (http://www.fov.uni-mb.si/studij/Vpis/ 
prijava-za-podiplomske-studente ). 
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Na fakulteti za organizacijske vede smo pri european council for 
Bussiness education (ecBe) v letu 2009 in 2011 uspešno akre-

ditirali bolonjske magistrske študijske programe. 
Poslanstvo akreditacijske ustanove ecBe je promocija in podpora 
kakovostnemu izobraževanju v mednarodnem prostoru. Njihov cilj je 
spodbujanje in ohranjanje najvišje odličnosti v izobraževanju, namen 
pa kontinuirano prizadevanje za doseganje odličnosti v izobraževanju.
ecBe akreditacija je neodvisen sistem za študijske programe. V 
procesu akreditacije se evalvirajo posamezni študijski programi. V 
postopku akreditiranja je bil izveden v treh korakih:

1.  Priprava samo-evalvacijskega poročila v skladu s podrobnimi 
ecBe navodili in standardi.

2.  skupina ocenjevalcev določena s strani odbora ocenjevalcev 
ecBe je ocenila samo-evalvacijsko poročilo in obiskala institucijo. 
V času obiska so opravili razgovore z vodstvom fakultete, pedago-
škim osebjem, strokovnimi službami in študenti. Na osnovi opra-
vljenih intervjujev so pripravili poročilo, ki so ga skupaj s priporo-
čili posredovali odboru direktorjev. 

3.  V skladu z ecBe kvalitativnimi standardi je odbor ocenjevalcev 
pregledal samo-evalvacijsko poročilo, poročilo in priporočila eval-
vacijske skupine in sprejel odločitev glede akreditacije programov, 
ki so bili v postopku akreditacije. ta odločitev je bila nato posredo-
vana v potrditev odboru direktorjev ecBe.

Na fakulteti za organizacijske vede smo bili uspešni v vseh treh ko-
rakih. rezultat tega je bilo pozitivno mnenje ocenjevalcev in uradna 
podelitev akreditacije za bolonjske magistrske študijske programe. 
Pridobitev ecBe akreditacije izkazuje orientacijo izobraževalne usta-

nove k nenehnemu izboljševanju in posodabljanju pedagoškega ter 
raziskovalnega dela. Poleg omenjenega, pridobljena akreditacija  
omogoča večjo mednarodno  povezljivost tako v projektnem in raz-
iskovalnem delu, kakor tudi mednarodnih izmenjavah študentov in 
predavateljev. 

Več iNFOrMacij O saMi UsTaNOVi ecBe: hTTp://WWW.ecBe.eU 

7. ecBe – euroPeAN couNcIl for BusINess educAtIoN
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študentje imajo možnost vključevanja v laboratorije, kjer lahko 
opravljajo raziskovalno delo in ga povezujejo s študijskimi ob-

veznostmi. Zajemajo široko paleto področij, ki so povezani z organi-
zacijskim znanjem.

• e-središče
• laboratorij za izdajanje in prejemanje e-računov
• laboratorij za e-sodelovanje 
• laboratorij za e-tržnice 
•  laboratorij za avtomatizacijo pisarniškega poslovanja in  

multimedijske sisteme
•  laboratorij za ekološki management in inovacijske procese
• laboratorij za ergonomijo
• laboratorij za kadrovske sisteme
• laboratorij za kakovost in testiranje programske opreme 
• laboratorij za kibernetiko in sisteme za podporo odločanju
• laboratorij za kvantitativne metode
• laboratorij za logistiko 
• laboratorij za odločitvene procese in ekspertne sisteme 
• laboratorij za proizvodne organizacijske in informacijske sisteme
• laboratorij za projektni in procesni management
• laboratorij za razvoj računalniških rešitev
• laboratorij za management kakovosti

Več iNFOrMacij: WWW.FOV.UNi-MB.si 

8. lABorAtorIjI NA um foV 
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univerza v mariboru, fakulteta za or-
ganizacijske vede, se že vrsto let trudi 

uveljavljati tudi na mednarodnem podro-
čju. Bilateralno sodelovanje poteka v obliki 
medsebojnih obiskov visokošolskih učite-
ljev, sodelovanja pri skupnih raziskovalnih 
projektih in v obliki izmenjave študentov. 
tako je bila tekom delovanja fakultete pod-
pisana vrsta pogodb oziroma sporazumov o 
medsebojnem sodelovanju s tujimi inštituti, 
fakultetami in univerzami. ti sporazumi ob-
segajo sodelovanje tako na področju izme-
njave študentov kot na raziskovalnem po-
dročju; sodelovanje institucij pri organizaciji 
in udeležbi različnih konferenc s področij, 
ki jih posamezne institucije pokrivajo; iz-
menjavo različne študijske literature; pred-
vsem pa različno sodelovanje na področjih 
organizacijskega, informacijskega in kadro-
vskega managementa. 

fakulteta za organizacijske vede sodeluje 
z inštituti, fakultetami in univerzami iz raz-
ličnih držav evrope: Avstrije, Češke, finske, 
Italije, madžarske, Nemčije, Nizozemske, 

slovaške; držav izven eu: Bosne, Hrvaške, 
srbije in Črne gore kot tudi Združenih držav 
Amerike in kanade. 

9. medNArodNo sodeloVANje NA um foV 

IZkušNjA študeNtA Z medNArodNe IZmeNjAVe:  
»Na FaKULTeTi za OrgaNizacijsKe Vede Mi je Všeč VeLiKO sTVari, VeNdar Bi še pOseBej pOUdariL 
OdLičNe MOžNOsTi za šTUdij V TUjiNi. pesTra izBira FaKULTeT V TUjiNi, OdLičNa MedNarOdNa 
pisarNa iN VedNO dOsTOpNi KOOrdiNaTOrji, sO MOjO izMeNjaVO V TUjiNi NarediLi zares eNKraTNO. 
MOja MedNarOdNa izMeNjaVa V LizBONi Na pOrTUgaLsKeM (iscTe) Odraža izKUšNjO ceLOTNe 
FaKULTeTe; pesTer šTUdijsKi prOgraM, dOsTOpNOsT prOFesOrjeV za šTUdeNTe iN zares sUper 
predaVaNja. FOV je res eNKraTNa FaKULTeTa.«  
MaTeVž OMaN, 1. LeTNiK MagisTrsKi prOgraM 
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osnovno poslanstvo kariernega centra um foV je povezati de-
lodajalce na eni strani in fakulteto oziroma študente na drugi 

ter na tak način pripomoči pri doseganju  napredka pri povezova-
nju fakultete z gospodarstvom. dolgoročni cilji pa so usmerjeni v 
zagotavljanje celostne podpore bodočim študentom, študentom in 
diplomantom pri njihovem študijskem in kariernem odločanju. Z 
raznovrstnim spektrom aktivnosti želimo vplivati na zaposljivost di-
plomantov um foV preko spremljanja njihove študijske in karierne 
poti in vključevanja potencialnih delodajalcev v študijski in karierni 
razvoj študentov. 

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev bomo zasledovali sodelovanje 
fakultete z zunanjimi deležniki in tako oblikovali sistem in dejavno-
sti, ki bodo študentom olajšale prehod v prvo zaposlitev. 

trenutne aktivnosti kariernega centra um foV:
•  organizacija različnih mesečni dogodkov v obliki strokovnih 

predavanj, seminarjev, okroglih miz in delavnic, 
• organizacija obveznih strokovnih praks za študente um foV, 
•  spodbujanje podjetij za različne oblike sodelovanja s študenti in 

fakulteto, 
•  vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih poslovnih stikov in odnosov 

z organizacijami, 
• nudenje priložnosti študentom za kakovosten razvoj kariere, 
• aktivna vzpostavitev Alumni kluba um foV in 
•  pridobitev koncesije za posredovanje zaposlitev s strani 

ministrstva rs za delo, družino in socialne zadeve. 

10. kArIerNI ceNter um foV
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11. ZNANI študeNtI IN usPešNI dIPlomANtI um foV  

dr. iztok purič,  
direktor jgz Brdo 

dr. Marjan rekar,  
gospodarstvenik 

dr. iztok ppdbregar, 
generalpodpolkovnik slovenske vojske 

Mag. Marko pogačnik,  
poslanec v državnem zboru rs

dr. Miha Brejc,  
nekdanji poslanec evropskega 
parlamenta 

Mag. Miroslav štrajhar, 
 direktor svea zagorje, d.d.

dr. Vinko gorenak,  
poslanec državnega zbora 

pavel Vrabec,  
generalni direktor pro plus, d.o.o.

Mag. janez BOžič,  
nekdanji minister za promet rs

alenka jeraj,  
poslanka v državnem zboru rs
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Mohor Bogataj, 
župan MO Kranj

Maja sodja črednik,  
voditeljica na pOp TV 

zlatko Kavčič,  
nekdanji predsednik uprave  
gorenjske banke, d.d.

andrej šporn,  
vrhunski športnik – smučar  

Branko selak, predsednik upravnega odbora  
Marmor hotavlje holding, d.o.o.

peter prevc,  
vrhunski športnik – smučarski skakalec

Franci strniša, direktor  
adriatic slovenica, d.d., pe Kranj

jože Kranjc, direktor oddelka  
informacijska tehnologija Banke slovenije

emil Tahirovič,  
vrhunski športnik – plavalec

Karin škufca,  
fotomodel
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univerza v mariboru fakulteta za orga-
nizacijske vede si s svojimi razvojnimi 

usmeritvami nenehno prizadeva krepiti in 
razvijati potencial svojih študentov, zato se 
s ponosom veseli vsakršnega uspeha svojih 
študentov. 
Z izvedbo svečanega dogodka dekanova li-
sta najbolj uspešnih študentov um foV, ki 
poteka praviloma v mesecu oktobru, vna-

šamo z institucionalnega vidika v slovenski 
univerzitetni in širši akademski prostor nov 
pristop oz. standard k obravnavi izjemno 
uspešnih študentov v posamezni vpisni 
generaciji. s podelitvijo posebnih dekano-
vih priznanj tako vsem vpisanim študen-
tom sporočamo, da je vsakršna naložba v 
njihovo znanje največji naložbeni kapital, 
vsem prejemnikom priznanj pa, da so si z 

uvrstitvijo med 3 % najbolj uspešnih štu-
dentov v vpisni generaciji, pridobili izjemno 
referenco, ki bo nenazadnje lahko služila 
celotnemu delodajalskemu prostoru na 
Gorenjskem ter v sloveniji. seveda pa pri-
znanje vsem prejemnikom v kasnejših letih 
služi kot zelo lep spomin na študijska leta, 
preživeta v mestu kranj in na univerzi v ma-
riboru fakulteti za organizacijske vede. 

12. dekANoVA lIstA NAjBolj usPešNIH študeNtoV um foV 



dejAVNostI 65 

OrgaNizacijsKa eNOTa šTUdeNTsKe OrgaNizacije  
FaKULTeTe za OrgaNizacijsKe Vede (Oe šO FOV)

oe šo foV je neprofitna organizacija, ki združuje študente dodiplom-
skega in podiplomskega študija fakultete za organizacijske vede 

kranj. Z usmeritvijo, ki smo si jo zastavili, želimo zagotavljati kontinuiran 
in kakovosten razvoj na področju kulture, izobraževanja, interesnih dejav-
nosti in mednarodnega sodelovanja ter drugih področij delovanja študen-
tov in mladih. Pri našem delovanju nas vseskozi podpira naš ustanovitelj 
študentska organizacija univerze v mariboru (šoum) ter fakulteta za or-
ganizacijske vede.

Za študente organiziramo številne projekte, ki se odvijajo pod okriljem 
štirih področij:

Mednarodno sodelovanje 
Na področju mednarodnega sodelovanja s svojimi dejavnostmi skrbimo 
za študente, ki želijo študirati v tujini ali opravljati prakso v tujini. or-
ganiziramo izmenjave in sodelujemo z ostalimi mednarodnimi društvi, 
organizacijami in univerzami tako po svetu, kakor tudi doma. od leta 
1999 v okviru dejavnosti za mednarodno sodelovanje deluje sekcija era-
smus student Network (esN) kranj, ki je polnopravna članica erasmus 
student Network International. esN kranj skrbi za promocijo programov 
študijskih izmenjav in praks med študenti na foV ter skuša s promocij-
skimi aktivnostmi povečati atraktivnost slovenije in kranja med študenti 
tujih univerz, da bi se ti v večjem številu odločali del svojega študija pre-
živeti na foV. ob navedenem skrbi tudi za sprejem, aktivnosti in druge 
potrebe tujih študentov, ki so na študiju na fakulteti za organizacijske 
vede preko mednarodnih programov študijskih izmenjav erAsmus.

13. oBštudIjske dejAVNostI NA fAkultetI ZA orGANIZAcIjske Vede 



66 dejAVNostI

Fakultetna politika in izobraževanje 
Na področju fakultetne politike in izobraževanja pomagamo štu-
dentom pri težjih predmeti tako, da organiziramo široko paleto in-
štrukcij. organiziramo pa tudi mnogo različnih tečajev (tečaj tujega 
jezika, photoshopa, motivacijski vikend itd.) in seminarjev, ki so tako 
poučni kot tudi zabavni. Izvajamo tudi tutorstvo katerega cilj je po-
večati prehodnost študentov med letniki ter omiliti hud preskok v 
načinu študija in pridobivanju znanja med srednješolskim in novim 
visokošolskim sistemom.

sociala 
oddelek za socialna vprašanja izvaja projekte na področju socialnih 
in tudi zdravstvenih vprašanj ter skrbi za razvoj študentske solidar-
nosti. Za študente foV-a tako organiziramo pestro paleto projek-
tov, kot so: delavnica samoobrambe, krvodajalsko akcijo »Častim 
½ litra«, Hranilen zajtrk za zdrav dan, kadilsko policijo, študentsko 
pomoč starejšim ...ne pozabimo pa tudi na naše najmlajše, saj vsa-
koletno pripravimo prednovoletno obdarovanje otrok študentskih 
družin.

interesne dejavnosti 
obštudijske dejavnosti, ki izpolnjujejo in uresničujejo vaše interese, 
želje, zanimanja in potrebe so združene v interesnih dejavnostih. Za 
vas organiziramo Brucovanje, Plesni tečaj salse, Pustovanje, Pohod 
na sv. jošt nad kranjem, sodelovanje na lampiončkovih igrah v ma-
riboru, obisk mednarodne znanstvene konference o rzvoju organiza-
cijskih znanosti v Portorožu ... poskrbeli pa bomo tudi za vašo zabavo 
in nasmeh na obrazih. 

Več iNFOrMacij: 

jožko Gregorčič, vodja oe šo foV
t: 04/23 74 204, @: sofov@soum.si
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iNFO TOčKa

Info točka je vezni člen med posamezniki, inštitucijami ter orga-
nizacijami, ki delajo z mladimi in je tako neke vrste informativna 

ustanova. Pokriva področja delovanja, katerega cilj je omogočiti re-
dnim in izrednim študentom dodiplomskega  študija ter študentom 
podiplomskega študija dostop do kvalitetnih in koristnih informacij 
ter storitev iz obštudijskih dejavnosti, posebnih oblik izobraževanja, 
projektov ter drugih aktivnosti, sociale, zdravstva, športnih in kul-
turnih dejavnosti ter druge pomoči informiranja. Na Infotočki si lah-
ko izposodite tudi zapiske predavanj iz zbirke zapiskov oe šo foV, 
vedno pa vas čakajo tudi brezplačne študentske publikacije, kot so 
organon, spekter, katedra itd. Za Vas pa lahko na Info točki uredite 
tudi vpis v sistem študentske subvencionirane prehrane. 

Več iNFOrMacij:  

jožko Gregorčič
Vodja Info točke (pisarna 011)
t: 04/23 74 204
@: sofov@soum.si
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esN KraNj (erasMUs sTUdeNT NeTWOrK) 

od leta 1999 v okviru dejavnosti za mednarodno sodelova-
nje pri študentski organizaciji  fakultete za organizacijske 

Vede deluje erasmus student Network (esN), ki je polnoprav-
na članica erasmus student Network International. esN kranj 
skrbi za sprejem, aktivnosti in druge potrebe tujih študentov, 
ki so na študiju na fakulteti za organizacijske vede preko 
mednarodnih programov študijskih izmenjav erAsmus. Prav 
tako skrbi za promocijo programov študijskih izmenjav med 
študenti foV in jih vzpodbuja, da se v čim večjem številu odlo-
čajo del svojih študijskih obveznosti opraviti v tujini. 
 

Več iNFOrMacij: 

esN (pisarna 012)

tel.: 04/23 74 204
@: esn.kranj@gmail.com 
www.soum.si/sofov
facebook: esN kranj
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šTUdeNTsKi sVeT FaKULTeTe  
za OrgaNizacijsKe Vede

Za obravnavanje vprašanj s študijskega 
področja, ki so pomembna za študente, 

in sklepanje o njih ima vsaka članica uni-
verze v mariboru študentski svet. študent-
ski svet fakultete za organizacijske vede 
obravnava študentske zadeve; sestavljajo ga 
študentje, ki jih izvolijo kolegi iz svojih vrst. 
Prodekan za študentska vprašanja je njegov 
član po svoji funkciji in hkrati predsednik.

študentski svet zastopa mnenje vseh štu-
dentov fakultete. Naloge študentskega sve-
ta članice univerze:
•  obravnava in daje mnenje o vseh splošnih, 

načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske 
dejavnosti članice univerze, ki se nanašajo 
na pravice in dolžnosti študentov,

•  voli predstavnika v študentski svet 
univerze,

•  daje mnenja o kandidatih za dekana oz. 
kandidatih za direktorja  
druge članice univerze,

•  sprejema in izvaja program interesnih 
dejavnosti študentov na  
fakulteti v sodelovanju s skupnostjo 
študentov in

•  opravlja druge naloge, če tako določa 
zakon, statut ali drugi splošni akt univerze.

študentje foV smo zastopani z eno petino v 
vseh organih in komisijah na fakulteti, ki se 
kakorkoli tičejo študentov.

tukaj smo za vas! Če vas karkoli tare, zani-
ma, bi želeli spremeniti, predlagati, popravi-
ti, pohvaliti, nas lahko kontaktirate, obiščete 
in skupaj bomo poiskali rešitev. Produktivni 
in inovativni dialog z vodstvom nam omo-
goča implementacijo naših želja in predlo-
gov v prakso. s tem se prav vsi študentje na 
fakulteti uvrščamo med aktivne soustvar-
jalce študentskega življenja in soupravljav-
ce fakultetne sfere. 
opcijsko se šs foV lahko ukvarja tudi z 
obštudijskimi dejavnostmi za študente foV, 

čemur smo zadostili z ustanovitvijo društva 
(foVš), katerega predstavitev si lahko pre-
berete na drugi strani.

Več iNFOrMacij:  

študentski svet foV  (pisarna 012)
tel.: 04/23 74 203
faks: 04/23 74 223
gsm: 031/209 886
@: rok.pintar@fov.uni-mb.si 
www.fov.uni-mb.si/ssvet 
rok Pintar, predsednik 
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drUšTVO šTUdeNTOV  
FaKULTeTe za OrgaNizacijsKe Vede - FOVš 

Na fakulteti deluje društvo študentov fakultete za organizacijske 
vede – foVš. Glavni namen društva je izboljševanje kakovosti štu-
dentskega življenja na fakulteti in organiziranje obštudijskih aktiv-
nosti, saj z raznimi projekti ter aktivnostmi ponuja študentom za-
nimive ter pestre vsebine, s katerimi bodo zapolnili svoj prosti čas.

Naj omenimo samo nekaj odmevnejših projektov, ki so bili po bese-
dah udeležencev zelo dobro sprejeti. cilj projekta »Pozdrav brucem« 
je bil seznaniti nove študente z vsemi sferami življenja na fakulteti, 
medtem ko sta bila »martinovanje« in »foV 'mA tAleNt« bolj dru-
žabno obarvana. ob koncu študijskega leta smo pripravili Akademijo 
foV (ob pestrem kulturno-družabnem programu, smo podelili pri-
znanja za naj sošolec, naj profesor, naj asistent, itd.). Velja omeniti 
ekskurzijo v Beograd, na pobrateno fakulteto foN, ter gostovanje 
kolegov iz srbije na dogodku case-study show v sklopu mednaro-
dne konference v Portorožu. 

Za vas organiziramo inštrukcije, športne dogodke, obiske konferenc 
in ostalo, kar nam veleva študentski svet. Pripravili smo tudi forum 
študentov foV, ki je dosegljiv na http://forum.fovs.si . 

društvo za študente med drugim ponuja tudi storitve tiskanja in 
fotokopiranja po študentskih cenah. kopirnica se nahaja poleg štu-
dentske pisarne v kleti fakultete. V načrtu je še kar nekaj atraktivnih 
dogodkov, tako s področja izobraževanja, ki bodo študentom nedvo-
mno v veliko korist. Pridruži se nam in bodi fovš! :)

Več iNFOrMacij: 

društvo foVš (pisarna 012)
telefon: 04/23 74 203
www.fovs.si
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aiesec KraNj

AIesec je največja mednarodna študentska 
organizacija na svetu, prisotna že v več kot 
107 državah po svetu. Na kratko bi AIesec 
lahko opisali kot platformo oz. »igrišče«, ki 
omogoča mladim odkrivati in nato razvijati 
njihove vodstvene sposobnosti, s katerimi 
bi kasneje lahko pozitivno vplivali na družbo 
in njen razvoj. 

Z delom v AIesec-u si član lahko pridobi 
praktične izkušnje s področja organizacije, 
marketinga in dandanes nadvse pomemb-
nega timskega dela. AIesec ti omogoča, da 
se že v svojih študentskih letih spoznaš s 
poslovnim svetom in njegovim bontonom. še 
več ponuja ti dejansko delo na projektih. skozi 
implementacijo le-teh pa si tako gradiš mre-
žo poznanstev tako v sloveniji kot tudi v tujini. 
AIesec prav tako omogoča tudi izobraževanja 
na nacionalnih in mednarodnih seminarjih po 
vsem svetu, pri čemer pa si hkrati lahko iz-
boljšaš tudi svoje znanje tujih jezikov.

projekti
V mandatu 2010/2011 imamo glavna pro-
jekta turizem ter projekt Podjetništvo, ki sta 
že bolj poznana in uveljavljena v mariboru 
(turizem) in ljubljani (Podjetništvo). sko-
zi oba projekta se mladi lahko seznanijo z 
današnjo problematiko, potrebami in znanji 
podjetništva. organizirajo se okrogle mize, 
ki jih vodijo ugledni predstavniki s teh po-
dročij.

Že šest let pa v kranju poteka projekt ime-
novan kulturno povezovanje. korenine tega 
projekta segajo v leto 2004/2005. Vsako 
leto namreč v sklopu AIesec-a na gorenj-
ske osnovne šole in vrtce povabimo prak-
tikante iz drugih držav. Namen projekta je 
zmanjšati nestrpnost do drugačnosti pri 
mladih. tako praktikanti skozi igro, ples, 
besedo in hrano predstavijo sebe in svojo 
državo na zanimiv in nekoliko drugačen na-
čin. otroci pa se s tem ogromno naučijo o 
kulturi in značilnostih te države ter si tako 
popestrijo šolske urice. Vse do danes smo 
v kranju tako gostili že praktikante iz Indi-
je, Grčije, kitajske, ZdA, Brazilije, Armenije, 
turčije, Pakistana, rusije in jordanije.

aiesec v številkah:
• Prisotnost v 107 državah sveta
• Več kot 7.500 strokovnih praks
• Več kot 8.300 vodstvenih pozicij
• Več kot 38.000 članov
• Več kot 470 konferenc

Več iNFOrMacij:   

tel. št.: 04 23 74 206
@: aiesec.kr@gmail.com
www.aiesec.org/slovenia/kranj; 
matej Pešec, Predsednik 
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