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Poročilo o načrtovanju in izvedbi študijskih programov in predmetov za študijsko leto 

2011/2012 

 

 

1. Načrtovanje števila vpisnih mest za študijsko leto 2011/2012 

 

Dodiplomski študij: 

- v primerjavi z razpisom za študijsko leto 2010/2011 smo povečali število vpisnih mest na 

visokošolskem strokovnem študijskem programu v Celju,  

- visokošolskega strokovnega študijskega programa Mednarodno poslovanje nismo razpisali. 

 

Podiplomski študij: 

- v primerjavi z razpisom za študijsko leto 2010/2011 smo zmanjšali število vpisnih mest na 

magistrskem študijskem programu 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja.  

 

 

2. Načrtovanje izvajanja predmetov po študijskih programih z nosilci 

 

Dodiplomski študij: 

- pri vseh študentih 2. letnika VS in UN programa smo izvedli anketo o željah za izbirne 

module in izbirne predmete, 

- za študente rednega študija smo razpisali in načrtovali izvedbo treh modulov v Kopru in dveh 

modulov v Celju, 

- za študente izrednega študija smo načrtovali izvedbo enega modula v posameznem 

študijskem središču. 

 

Podiplomski študij: 

- pri vseh študentih 3. letnika VS in UN programa ter študentih 1. letnika B2 programov smo 

izvedli anketo o željah za izbirne smeri in izbirne predmete, 

- razpisali in načrtovali smo izvedbo dveh smeri v posameznem študijskem središču. 

 

3. Načrtovanje števila skupin po letnikih in študijskih programih ter s tem povezana potreba po številu 

učiteljev 

 

Dodiplomski študij: 

- na rednem študiju smo število skupin načrtovali na podlagi izvajanja predmetov v manjših 

skupinah (do 40-45 študentov) in v kvartalih, 

- na rednem študiju smo izvedbo P+V v manjših skupinah načrtovali v vseh letnikih in vseh 

predmetih, 

- za izvedbo  P+V v skupini je zadolžen en visokošolski sodelavec na skupino, 

- število kontaktnih ur smo zmanjšali za 20%, pri čemer učitelji manjkajoče ure nadomestijo z 

delom v e-učilnici, 

- v okviru mobilnosti smo izvedli predmete v angleškem jeziku v obeh semestrih na dodiplomski 

in podiplomski ravni, 

- na izrednem študiju smo nadaljevali izvedbo v ciklih, ki smo jih nekoliko prilagodili glede na 

predmete, ki jih morajo študenti še opraviti. 

Preglednica 1: Načrt in izvedba obsega rednega študija Koper, Celje in Škofja Loka  

Letnik Program KOPER  CELJE ŠKOFJA LOKA 

Študenti 

Načrt/realiz. 

skupine 

Načrt/realiz. 

Študenti  

Načrt/realiz. 

skupine 

Načrt/realiz. 

Študenti  

Načrt/realiz. 

skupine 

Načrt/realiz. 

1. VS Management  
140/140 3/3  80/85 1/2 120/89 2/1 

VS Mednarodno poslovanje - - - - - - 

UN Management  40/36 1/1 40/31 1/1 - - 
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2.  VS Management  80/65 2/2 40/18 1/1 60/37 1/1 

VS Mednarodno poslovanje 20/8 1/z VS 20/1 1/z VS - - 

UN Management  30/25 1/1  30/32 1/1 - - 

3.  VS Management  60/37 2/1  25/30 1/1 - - 

VS Mednarodno poslovanje 20/8 1/z VS - -   

UN Management  30/32 1/1  25/26 1/1 - - 

 

Preglednica 2: Načrt in izvedba obsega izrednega študija po študijskih središčih 

Letnik Program 

Koper Celje Škofja Loka 

Š 

N/R 

Sk. 

N/R 

Š 

N/R 

Sk. 

N/R 

Š 

N/R 

Sk. 

N/R 

1.  VS Management   30/0 
- 

25/0 
- 

25/0 
- 

2.  VS Management  
20/9 1 20/4 1 20/5 1 

3.  

VS Management  30/39 

1  

30/28 

1 

30/27 

1 

UN Management  10/7 10/3 10/8 

 

 

Podiplomski študij: 

- obseg izvedbe smo načrtovali skladno s pričakovanim vpisom in izkušnjami preteklih let. 

 

Preglednica 3: Načrt in izvedba obsega rednega študija podiplomskih študijskih programov  

Program 
KOPER 

Načrt/realiz. 

CELJE 

Načrt/realiz. 

ŠKOFJA LOKA 

Načrt/realiz. 

B2M 

1. letnik 100/62 80/72 80/86 

2. letnik 60/27 40/45 40/61 

B2EF 

1. letnik 40/25 40/21 40/29 

2. letnik 20/17 - 20/17 

B2UTR 

1. letnik 60/30 - - 

2. letnik 40/z B2M - - 

Doktorski študij 4. letnik 15/29 - - 

 

4. Izvedba izbirnih predmetov, modulov in smeri 

 

Dodiplomski študij: 

- na dodiplomskem študiju smo, na podlagi izbire študentov, zaznali le manjša odstopanja med 

načrtovano izvedbo in dejansko izbranimi izbirnimi predmeti. 
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Preglednica 4: Načrt (x) in izvedba (x) modulov v študijskem letu 2011/2012 

Zap. 

Št. 

oznaka Naziv modula KP CE KP CE ŠL 

redni izredni 

1.  MP Mednarodno poslovanje   x/x   

2.  E Ekonomija      

3.  P Pravo      

4.  MK Management kadrov  x/x   x/x 

5.  MI Management 

izobraževanja 

     

6.  MNO Management 

nepridobitnih organizacij 

     

7.  PI Poslovna informatika      

8.  M Management  x/x    

9.  SPM Sociološke in psihološke 

teme za managerje 

x/x   x/x  

10.  MA Marketing x/x     

11.  PO Podjetništvo x/x     

12.  PL Poslovna logistika      

13.  TPJ Tuji poslovni jeziki      

 

Preglednica 5: Načrt (x) in izvedba (x) smeri – podiplomski študij 

 

 

5. Načrt in izvedba predmetov v angleškem jeziku:  

- predmete smo izvajali v vseh štirih kvartalih, 

- študenti so se pri poslovnih jezikih priključili skupinam slovenskih študentov. 

Preglednica 6: Načrtovani predmeti v angleškem jeziku  

D/P Ime predmeta 
Izvedba 

2011/2012 

 

št. študentov 

d
o
d
ip

lo
m

s
k
i 
p
r
e
d
m

e
t
i 

Podjetniški projekt √ 19 

Osnove poslovne angleščine √ 11 

Osnove poslovne italijanščine   

Osnove poslovne nemščine   

Poslovna angleščina 1   

Poslovna italijanščina 1   

Poslovna nemščina 1   

Poslovna angleščina 2 √ 19 

Poslovna italijanščina 2   

M
a
n
a
g
e
m

e
n
t
 

SM Splošni management  x/x CE 

P Podjetništvo   

T Trženje x/x KP 

MP Management proizvajanja   

MPI Management poslovne informatike   

PTM Pravni temelji managementa   

KM Kritični management   

MI Management v izobraževanju   

MLS Management logističnih storitev   

HMV Humano vodenje in vladanje nad ljudmi v produkciji x/x ŠL 

E
&

F
 

 

E Ekonomija x/x CE 

F Finance x/x KP, ŠL 
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Poslovna nemščina 2   

Poslovna angleščina 3 

 
 

Poslovna italijanščina 3 
 

 

Poslovna nemščina 3 
 

 

Ravnanje z ljudmi √ 13 

e-poslovanje √ 18 

Organizacijska kultura in poslovna 

etika 
√ 20 

Bančništvo in zavarovalništvo √ 17 

Prodaja in odnosni marketing √ 29 

Pravo intelektualne lastnine √ 14 

Psihološki dejavniki upravljanja z 

ljudmi 
√ 21 

Management tehnologij √ 21 

Računovodstvo √ 10 

Marketing nepridobitnih organizacij   

Pridobivanje in razvoj kadrov   

Kadri kot premoženje podjetja   

Ekonomika podjetja √ 21 

p
o
d
ip

lo
m

s
k
i 
p
r
e
d
m

e
t
i
 

Ekonomski vidiki managementa √ 6 

Management in organizacija √ 14 

Strateški management √ 15 

Management projektov √ 10 

Trajnostna rast organizacije √ 7 

Pravni vidiki managementa   

Vodenje in management kadrov 
  

Kadri kot premoženje organizacije 
  

 

 

 

 


