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Povezujemo znanja za uspeh

Magistrski
študijski programi 2. stopnje



Zakaj študirati Management na Fakulteti za 
management?

 

Komu je študij namenjen?

Kraj izvajanja študija

Pogoji za vpis

Uvod 
v management, Uvod v ekonomijo  Uvod v pravo.

Kako uvajati nove
konkurenčne poslovne modele?

 
        

 
 rast in razvoj organizacij?

www.2m.fm-kp.si po
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Prvi letnik
Predmet ECTS

Management in organizacija 9

Finančno poslovanje 9

Raziskovanje v managementu 
– kvalitativna metodologija 3

Izbirni predmet 1 9

Strateški management 9

Pravni vidiki managementa 9

Izbirni predmet 2 9

Strokovno razvojno delo 1 3

Drugi letnik
Predmet ECTS

Trajnostna rast organizacije 9

Management oskrbnih verig 9

Raziskovanje v managementu 
– kvantitativna metodologija 3

Izbirni predmet 3 9

Izbirni predmet 4 9

Strokovno razvojno delo 2 3

Magistrska naloga

vrednote, znanja in veščine  
za učinkovito razreševanje družbenih izzivov 

in uspešno vodenje organizacije

Management

S študijem v okviru magistrskega študijskega programa Management pridobite 

vrednote, znanje  in veščine, s katerimi lahko uspešno vodite pridobitne ali nepridobitne 

organizacije in učinkovito razrešujete poslovne izzive, ki se pri tem porajajo. Vsebine 

programa vam omogočajo, da razvijete lastno profesionalno kariero ob zavedanju 

vrednot, pomembnih za razvoj posamezne organizacije in širše skupnosti.   

prof. dr. Mirko Markič

Magister/Magistrica managementaStrokovni naslov



Zakaj študirati Ekonomijo in finance na Fakulteti 
za management?

Komu je študij namenjen?

Kraj izvajanja študija

Pogoji za vpis

Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva  Osnove 
poslovnih financ.

Kakšna rast je za podjetje 
finančno vzdržna?

 
      

  
 na njeno ekonomsko okolje?
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Prvi letnik
Predmet ECTS

Mikroekonomija 9

Računovodska politika podjetja 9

Statistične metode 1 3

Izbirni predmet 1 9

Makroekonomija 9

Denar in finance 9

Metodologija in optimizacijske metode 9

Strokovno razvojno delo 1 3

Drugi letnik
Predmet ECTS

Uporabna mikroekoneomika 9

Finančni management podjetja 9

Statistične metode 2 3

Izbirni predmet 2 9

Izbirni predmet 3 9

Strokovno razvojno delo 2 3

Magistrska naloga

za razumevanje širšega gospodarskega in 
družbenega okolja ter globalizacijskih procesov

Ekonomija 
in finance

Študijski program Ekonomija in finance je sodoben, mednarodno primerljiv  
in dinamičen študijski program. Znanja, ki jih dobi diplomant, mu pomagajo pri 
razumevanju in reševanju mikroekonomskih in finančnih problemov, s katerimi  
se vsak dan srečujemo v poslovnem svetu, ter tudi makroekonomskih izzivov  
v narodnem gospodarstvu kot celoti. Študij daje tudi povsem strokovna in praktična 
znanja, ki so uporabna pri uresničitvi podjetniških idej ali pri učinkoviti organizaciji 
in vodenju podjetja ali javnega zavoda. Z osvojenimi znanji, ki jih ponuja študijski 
program Ekonomija in finance, se študent lahko postavi ob bok mednarodni 
konkurenci na globalnem trgu znanja in dela ter ob upoštevanju etičnih načel  
v managementu samozavestno vstopi v svet gospodarstva in financ ter enakovredno  
z drugimi deležniki prispeva k rasti in blaginji družbe.  

prof. dr. Štefan Bojnec

Magister/Magistrica ekonomijeStrokovni naslov



Zakaj študirati Management trajnostnega 
razvoja na Fakulteti za management?

Komu je študij namenjen?

 

Kraj izvajanja študija

Pogoji za vpis

Kakšne so možnosti in ovire 
za trajnostni razvoj turizma?

 
 

  
 in posredno na družbo kot celoto?
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Prvi letnik
Predmet ECTS

Politika trajnostnega razvoja 9

Zeleno gospodarstvo 9

Raziskovanje v managementu 1 3

Strokovno razvojno delo 1 3

Okoljska etika in trajnostni razvoj 9

Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo 9

Izbirni predmet (3)

Drugi letnik
Predmet ECTS

Okoljsko zdravje 9

Regionalno planiranje 9

Raziskovanje v managementu 2 3

Strokovno razvojno delo 2 3

Izbirni predmet (3)

Magistrska naloga

postanite akterji pozitivnih sprememb  
in poskrbite za boljši jutri prihodnjih generacij!

Management 
trajnostnega razvoja

S študijem v okviru magistrskega študijskega programa 
2. stopnje Management trajnostnega razvoja pridobite 
znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko 
razrešujete najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja 
in tako prispevate k pozitivnim družbenim spremembam. 
Interdisciplinarnost študijskega programa razvija 
sposobnosti posameznika za poglobljeno razumevanje 
razvojnih vprašanj sodobne družbe in rešitev, ki se 
zanje ponujajo. To vam po koncu študija odpira široke 
zaposlitvene možnosti tako v zasebnem kot tudi v javnem 
sektorju ter s samozaposlitvijo v lastnem podjetju.  

prof. dr. Roberto Biloslavo

Magister/Magistrica 
managementa trajnostnega razvojaStrokovni naslov

Interdisciplinarni 
študijski program 
skupaj izvajajo:

 



Zakaj študirati Pravo za management na 
Fakulteti za management?

 

Komu je študij namenjen?

 

Kraj izvajanja študija

Pogoji za vpis

Pravo družb 
in delovno pravo, Uvod v pravo  Uvod v management.

Ali pravno ustrezno delovanje pomeni 
tudi etično in odgovorno ravnanje?

  
za učinkovito upravljanje  

v podjetjih in drugih organizacijah?

www.2pm.fm-kp.si po
ve

zu
je

m
o 

zn
an

ja

Prvi letnik
Predmet ECTS

Pravo in etika za managerje 9

Mednarodno pogodbeno pravo 9

Raziskovanje v pravu 9

Razumevanje in pisanje pravnih besedil 3

Pravne oblike za podjetništvo in javne 
storitve

9

Bilančno in finančno pravo 9

Izbirni predmet 1 9

Strokovno razvojno delo 1 3

Drugi letnik
Predmet ECTS

Mednarodno delovno pravo 9

Pravo managementa kadrov 9

Izbirni predmet 2 9

Pravo in internet 3

Izbirni predmet 3 9

Strokovno razvojno delo 2 3

Magistrska naloga

razumevanje specifičnih vidikov prava  
v povezavi z ekonomijo in managementom 

kot priložnost za kakovostno  
in odgovorno upravljanje 

Pravo za management

Zahtevne gospodarske in finančne razmere na trgu terjajo nova znanja in nove 
pristope, če želimo zagotoviti dolgoročno uspešno in kakovostno upravljanje 
gospodarskih družb. Študij Prava za management je namenjen vsem, ki želite dobiti 
in poglobiti znanja z vidika organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb, 
s poudarkom na pravnih vidikih kakovostnega in odgovornega upravljanja. Izhaja 
iz poznavanja pravnega reda in študija konkretnih primerov, ki jih je 
v zadnjem obdobju izoblikovala slovenska in evropska sodna praksa. Zasnovan 
je interdisciplinarno in je namenjen študentom dodiplomskih ekonomskih kot tudi 
pravnih smeri ter drugih splošnih smeri za pridobivanje znanj za sodelovanje 
v zahtevnih procesih odločanja v javnem in zasebnem sektorju. 

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Magister/Magistrica prava za managementStrokovni naslov



Zakaj študirati Politologijo na Fakulteti za 
management?

Komu je študij namenjen?

Kraj izvajanja študija

Pogoji za vpis

www.2pol.fm-kp.si

Zakaj razumeti našo dobo pomeni 
biti zmožen razumeti politiko, 

misliti in delovati etično in politično?

 
človeška zmožnost skupnostnega  

delovanja za skupnostno dobro?

Zakaj temeljni problemi naše dobe globalizacije
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Prvi letnik
Predmet ECTS

Politična teorija in temelji politike 9

Etika in politika: vladanje in vodenje

Raziskovalna metodologija v družboslovju

Mednarodni odnosi

Raziskovalno-kreativni seminar 3

Filozofija prava

Filozofija naravoslovja

Religija: islam in krščanstvo

Politika in kritika managementa

Izbirni predmet 1

Drugi letnik
Predmet ECTS

Globalizacija družbe(nega) in antipolitika 9

Država in državljanstvo

Umetnost in kultura

Pravna in socialna država

Raziskovalno-kreativni seminar 3

Izbirni predmet 2

Izbirni predmet 3

Magistrska naloga

študij politike, etike in družbe: prostor,  
v katerem se naučite misliti in razsojati

Politologija

S podiplomskim študijem Politologije boste dobili široka 
in hkrati tudi temeljna znanja ter metode razumevanja 
najbolj zahtevnih makro in mikro problemov preteklih dob,  
a tudi vaše lastne dobe. To pomeni samostojnost pri 
mišljenju in razsojanju ter možnostih koncipiranja in 
delovanja za drugačne prihodnosti. Temeljna naloga 
predavateljev in predavateljic je omogočanje samostojnega 
in kritičnega razsojanja in življenja, in ne životarjenja mladih nekje na robu 
moledovanja za nekim novim začasnim delom. Poudarek študija je na omogočanju 
samozaposlitev in zmožnosti »opreti se na sebe samega« ter »zaupati vase«, saj 
od obstoječe družbe ni mogoče pričakovati odpiranja novih delovnih mest. To so 
kvečjemu lahko pravljice za lahko noč mladih generacij.   

izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić

Magister/Magistrica politologijeStrokovni naslov

Študijski program 
skupaj izvajata:



Zakaj študirati Inoviranje in podjetništvo na 
Fakulteti za management?

Komu je študij namenjen?

Kako zaščititi intelektualno lastnino 
in izkoristiti njen potencial?

 
 

 in povečati inovacijsko uspešnost?
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za bolj ustvarjalno, inovativno ter  
v podjetništvo in gospodarske rezultate 

usmerjeno delo

Inoviranje 
in podjetništvo

Osnovni cilj programa je usposobiti študente za bolj ustvarjalno, inovativno 
in v podjetništvo ter gospodarske rezultate usmerjeno delo. Pridobljene 
kompetence bodo po eni strani diplomantom omogočile delovati bolj inovativno 
ob ustanavljanju svojega podjetja ter v nadaljevanju pri razvoju, zaščiti in 
komercializaciji novih tržnih proizvodov v mednarodnem prostoru in doseganju 
drugih tipov inovacij (npr. procesnih), obenem pa jih bodo usposobile za snovanje 
ideje ter njeno komercializacijo skozi ustanovitev start-up podjetja, obvladovanje 
inovacijskih procesov v ustaljeni organizaciji in ustvarjanje ustrezne, inoviranju 
naklonjene kulture. Pri posredovanju znanj bo močan poudarek na modernih 
pristopih inoviranja in podjetništva, to je navezava na dizajnersko razmišljanje, 
vitke pristope k razvoju izdelkov in podjetij, odprto inoviranje ter poslovno 
modeliranje. 
Program se bo izvajal kot celota, ponudili pa ga bomo tudi kot del programa, 
ki je zlasti namenjen študentom tehniških in drugih naravoslovnih fakultet, kjer 
samostojen študij inoviranja in podjetništva ni vedno primeren.   

prof. dr. Borut Likar in prof. dr. Mitja Ruzzier

(v postopku akreditacije)



Zakaj študirati na Fakulteti za management?

široka zastopanost področij in 
programov za izobraževanje, fleksibilnost, regionalna 
zastopanost, individualen pristop k študiju,  
predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, 
predavanja strokovnjakov iz gospodarstva, odlična 
mednarodna vpetost. 

močno povezan 
in prepleten s poslovno prakso,

stike s poslovnim 
svetom in potencialnimi zaposlovalci,

Raziskovanje na Fakulteti za management

Fakulteta širi svoje raziskovalno delovanje na 
različne načine:

Mladinsko 
raziskovanje v obalno-kraški regiji

Široka pokritost
raziskovalnih področij

Povezovanje 
s poslovnim svetom

jj

Aktualne vsebine
študijskih programov

Založba Fakultete za management

Managing Global Transitions   Management

Mednarodna znanstvena konferenca MIC
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povezujemo znanja za uspeh

Fakulteta za
management
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