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ZAKAJ management?
Študij managementa vam daje znanje o tem, kako podjetje
deluje, omogoča vam spoznati urejenost in strategijo
podjetja, pomaga vam razumeti, kako se podjetje razvija, in
s tem vam omogoča razumevanje širše družbe.
Omogoča vam, da svoje sposobnosti za delo z ljudmi in za
ljudi oplemenitite z znanjem s področij ekonomije, financ,
računovodstva, prava, komuniciranja in marketinga ter
vam pomaga razviti podjetniško razmišljanje.

kvartalni sistem
izvedbe predmetov

Kakšen je NAČIN študija?
Pogoji za vpis: opravljena splošna matura ali poklicna
matura (ekonomske smeri) s 5. predmetom
(matematika ali angleščina) (več o pogojih preverite na www.fm-kp.si)
Trajanje programa: tri (3) leta
Način izvedbe: redni študij (obveznosti razporejene
od ponedeljka do petka med 8.30 in 16. uro)
Jezik študija: slovenski ali angleški

individualni
razvoj

(Jezik programa si dijaki izberete že pri prijavi. Za tiste, ki želite delati v
mednarodnem okolju ali nadaljevati študij v tujini, je zelo priporočljivo, da se odločite
za izvedbo programa v angleškem jeziku, saj boste tako bolj konkurenčni na trgu dela.)

Pridobljeni naziv: diplomirani ekonomist/diplomirana
ekonomistka (UN)
Kraj izvedbe: Koper

povezanost z
gospodarstvom

PREDNOSTI študija pri nas?
Majhne skupine omogočajo osebni stik in tesne vezi med
študenti samimi ter študenti in profesorji.
Gostje iz prakse so stalnica na predavanjih in vajah. Svoje
izkušnje predajajo študentom in s tem povezujejo naučeno
teorijo z realnim stanjem v gospodarstvu.
Mednarodna mobilnost omogoča študentom, da do 12
mesecev v času študija preživijo v tujini in s tem pridobijo
neprecenljive izkušnje za študij in življenje.

priprava na
globalno okolje

www.fm-kp.si
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KDO se zanj odloči?
Dijaki, ki si želijo več strokovnega znanja in prenos
tega v poslovni svet.
Dijaki, ki želijo biti sposobni odločati in reševati
probleme na operativni ravni v srednjem
managementu podjetja.
Dijaki, ki si želijo znanje poglabljati tudi na 2. in 3.
stopnji visokošolskega izobraževanja.

Kakšen je PREDMETNIK?

Kaj MENIJO FM-jevci?

1. letnik
Management
Uvod v mikroekonomijo
Študijski in IKT praktikum
Poslovno komuniciranje
Matematika za management
Uvod v poslovno angleščino
Osnove statistike
Urejenost organizacije
Uvod v makroekonomijo
Pravni sistemi
Angleščina za management in marketing
Uvod v marketing

2. letnik

Študijski program Management študentu pomaga pri
razumevanju poslovnega sveta in družbe na splošno.
Vključevanje gostov iz prakse ter možnost opravljanja
prakse med študijem študentu olajša povezovanje teorije
in prakse ter odpira številne možnosti zaposlitve. Naši
programi ljubiteljem računalništva dodajajo poslovna
znanja, kar olajša zaposlitev na področju poslovne
informatike.
dr. Viktorija Florjančič
Izredna profesorica pri predmetih s področja poslovne
informatike, predstojnica Katedre za poslovno
informatiko

Med študijem na Fakulteti za management dobiš vpogled
v vsa področja, ki jih kot bodoči ekonomist in manager
moraš poznati v poslovnem svetu. Predavajo nam izkušeni
profesorji, ki teorijo povezujejo s prakso in tako snov
naredijo kar se da zanimivo in predvsem zelo uporabno.
Lahko rečem, da mi je študij na Fakulteti za management
ponudil veliko več, kot zgolj izobraževanje, saj sem na
Fakulteti našla »sebe« in našla tisto, kar želim v
življenju početi.
Maja Pavlovič
Tutorka študentka, študentka 3. letnika univerzitetnega
programa na UP FM

Management ustvarjalnosti in inoviranja
Poslovne finance
Poslovna informatika
Gospodarsko pravo
Angleščina za družboslovne vede
Računovodstvo
Temelji podjetništva
Strateški management
Etika in kultura v poslovnem svetu
Osnove raziskovalne metodologije

3. letnik

E-marketing
Finančni trgi, institucije in instrumenti
Kontroling
Trajnostni projekti v podjetništvu
Podjetje in teorija trga
Delovno pravo
Kadrovski management
Ekonomska statistika
3x izbirni predmeti
Diplomsko delo ali diplomski izpit
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