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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.

Kakšen je NAČIN študija?
Pogoji za vpis: opravljena poklicna ali splošna matura

(več o pogojih preverite na www.fm-kp.si)

Trajanje programa: tri (3) leta

kvartalni sistem
izvedbe predmetov

individualni
razvoj

Način izvedbe: redni študij (obveznosti razporejene
od ponedeljka do petka med 8.30 in 16. uro)
Jezik študija: slovenski
Pridobljeni naziv: diplomirani ekonomist/diplomirana
ekonomistka (VS)
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 bi želeli delati v podjetjih, javnih
ustanovah, družinskih podjetjih in različnih
profitnih in neprofitnih organizacijah.
Dijaki poklicnih/strokovnih šol, ki bi želeli svoje
znanje nadgraditi s podjetniškimi veščinami in v
prihodnosti odpreti svoje podjetje.

Kaj MENIJO FM-jevci?
Visokošolski program je odličen za vse tiste, ki
imate strokovno znanje že iz srednje šole. Naj bo
to avtomehanika, lesarstvo, kozmetične storitve ali
računalništvo. Nadgradnja specifičnega znanja z
znanjem managementa vam bo odprla nešteto
možnosti za vašo prihodnost.
Matevž Malej
Predavatelj predmetov Matematika v managementu,
Poslovna statistika in Teorija odločanja v
managementu

Študij je organiziran kvartalno, torej je šolsko leto
razdeljeno na 4 dele, kar nas prisili v sprotno delo.
Upam si trditi, da vsi študentje, ki skozi kvartal
sproti opravljajo obveznosti in aktivno sodelujejo
na predavanjih brez težav opravijo predmet. Tako
lahko zraven študija tudi delate, se dodatno
izobražujete ali pa se ukvarjate s svojimi hobiji.
Študentski svet organizira veliko dejavnosti, ki so
za študente brezplačne.
Urška Orel

Kakšen je PREDMETNIK?
1. letnik
Uvod v management
Poslovno komuniciranje
Marketing
Matematika za management
Študijskih in IKT praktikum
Strukturiranje organizacij
Ekonomsko okolje podjetja
Računovodstvo
Pravo za management
Poslovna angleščina 1
Management nepridobitnih organizacij

2. letnik
Management projektov
Poslovna statistika
Poslovna angleščina 2
Osnove poslovnih financ
Poslovna informatika
Podjetniško delovanje
Ekonomika podjetja
Pravo družb in delovno pravo
Strateški management
Poslovna etika

3. letnik
Podjetniški projekt
Financiranje podjetij in finančna tveganja
Kontroling
Medorganizacijski marketing
Kadrovski management
Pogodbeno pravo
Karierni razvoj
3x izbirni predmeti
Strokovna praksa z zaključno nalogo
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Tutorka študentka, diplomantka visokošolskega in
magistrskega programa Management na UP FM ter
študentka doktorskega programa UP FM.
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