
Prvi oktober je pognal 

kolesje novega akadem-

skega leta. Na Fakulteti 

za management imamo 

v treh študijskih središ-

čih več kot 350 bruck in 

brucev dodiplomskih 

študijskih programov. 

Tem se pridružuje tudi 

40 študentov iz Belgije, 

Češke, Francije, Madžar-

ske, Italije, Litve, Polj-

ske, Portugalske, Slovaš-

ke, Španije, Velike Brita-

nije in Turčije, ki prihaja-

jo na našo fakulteto prek 

programov mobilnosti. 

V prvem tednu poteka-

jo predvsem uvodna 

srečanja. Na sedežu 

fakultete v Kopru je štu-

dente pozdravila dekanja 

izr. prof. dr. Anita 

Trnavčevič, v Celju pro-

dekan za izobraževanje 

izr. prof. dr. Matjaž 

Nahtigal, v Škofji Loki pa 

prodekan za znanstveno-

raziskovalno delo izr. 

prof. dr. Mitja Ruzzier. 

Študente so nagovorili 

tudi predstavniki tutor-

jev, člani Študentskega 

sveta Fakultete za mana-

gement ter predstavniki 

Študentske organizacije 

Univerze na Primorskem. 

V Kopru se je po uvod-

nem srečanju dogajanje 

preselilo na osrednji 

mestni trg, kjer sta vse 

študente Univerze na 

Primorskem pozdravila 

rektor Univerze na Pri-

morskem prof. dr. Dra-

gan Marušič in župan 

Mestne občine Koper 

Boris Popovič.  

Naj živahen utrip prve-

ga dne tega študijskega 

leta traja vse leto, tega 

bo naši fakulteti dajalo 

več kot 1500 študentov 

v dodiplomskih in podi-

plomskih študijskih pro-

gramih.  

Novim izzivom naproti 

Status študenta in prvi oktober  

Nekateri študenti s prvim 

oktobrom dobijo status 

študenta, drugi pa ga 

izgubijo, zato smo v zve-

zi s tem zbrali nekaj 

koristnih informacij. 

37. člen Zakona 

o visokem šolstvu dolo-

ča, da študijsko leto traja 

od 1. oktobra do 30. 

septembra. V tem ob-

dobju se rednim in izred-

nim študentom podeljuje 

status študenta, ki prina-

ša določene pravice in 

ugodnosti.  

 

Več ... 
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Pred nami je novo 

akademsko leto, nov 

začetek. Novi študenti 

bodo na fakulteto prinesli 

novo energijo, tisti, ki 

niso več novinci, pa bodo 

to novo energijo 

oplemenitili s študijskimi 

izkušnjami. Veselim se 

prihajajočih mesecev, ko 

bo naša fakulteta žarišče 

novih, svežih idej na 

področjih študija, 

raziskovanja in znanja. 

Vsem želim ustvarjalno, 

družbeno odgovorno in 

uspešno študijsko leto 

2012/2013.  

izr. prof. dr. Anita Trnavčevič 

dekanja FM  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1093


nastala pod mentorstvom  

izr. prof. dr. Primoža 

Dolenca.  

Kot prva diplomantka 

visokošolskega strokovne-

ga študijskega programa 

Mednarodno poslovanje 

pa se je v anale naše 

fakultete zapi-

sala Sanita 

Jakupović. 

V svoji zaklju-

čni projektni 

nalogi z nas-

lovom Vloga 

in pomen 

logistike  

v mednarod-

nem poslova-

V septembru smo na 

Fakulteti za management 

dobili prvega magistra 

ekonomije in prvo diplo-

mantko mednarodnega 

poslovanja. 

Matej Trošt je z magistr-

sko nalogo z naslovom 

Analiza stroškov in struk-

ture financiranja sloven-

skih podjetij kot prvi štu-

dent uspešno končal 

magistrski študijski pro-

gram Ekonomija in finan-

ce. Magistrska naloga, 

v kateri je obravnaval 

problem optimalne struk-

ture kapitala na sloven-

skem finančnem trgu, je 

nju – študija primera, ki 

je nastala pod mentors-

tvom izr. prof. dr. Draga-

na Kesiča, je raziskala, 

proučila in razčlenila vlogo 

in pomen logistike 

v mednarodnem poslovan-

ju, ki v procesih globaliza-

cije in intenziv-

ne internacio-

nalizacije 

s ciljem čim 

bolj uspešno 

zadovoljevati 

potrebe svetov-

nih potrošnikov 

vedno bolj pri-

dobiva na 

pomenu.  

Ustvarjalno okolje za nove poglede 

in celovito razmišljanje  

Prvi magister ekonomije 

in prva diplomantka mednarodnega poslovanja 

mi partnerji iz držav 

Evropske unije. 

Sodelujoči partnerji 

nameravajo razviti in pre-

izkusiti študijske vsebine, 

ki prepletajo ustvarjalnost 

s strateškim razmišljan-

jem ter uporabno razisko-

vanje z izobraževanjem. 

Prispevale bodo k razvoju 

kompetenc dodiplomskih 

študentov managementa 

in ekonomije pri ocenjeva-

nju in predvidevanju spre-

memb v poslovnem okolju 

z namenom spodbujati 

ustvarjalno sposobnost 

študentov ter sposobnost 

prilagajanja in inoviranja. 

Več ... 

Fakultete za management 

Univerze na Primorskem 

že vrsto let sodeluje 

v projektih v okviru pro-

grama Vseživljenjsko 

učenje. Eden od njih je 

tudi projekt Creative Stra-

tegic Foresight (CSF), pri 

katerem naša fakulteta 

sodeluje še s petimi drugi-

Septembra je na Fakulteti 

za management diplomiralo 

85 študentov:  

– 18 na UN Management, 

– 18 na VS Management, 

– 1 na VS Mednarodno 

poslovanje, 

– 1 na MAG 2. stopnje 

Ekonomija in finance,  

– 36 na SPEC Management, 

– 7 na SPEC Management 

v izobraževanju in 

– 4 na MAG (znan.) 

Management  
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jim reševati 

težave v zvezi 

s študijem,  

ob tem pa jih 

spodbujajo 

k vključevanju 

v fakultetno 

dogajanje in okolje. Tako 

fakulteta vzpostavlja in 

krepi stike med študenti, 

učitelji in drugimi zaposle-

Ker želimo na fakulteti 

ustvariti študentu prijazno 

okolje, smo vzpostavili 

tutorski sistem. Namenjen 

je predvsem začetnikom 

na naši fakulteti, da jim 

pomagamo premagati 

začetniške ovire. Tutorji 

študentom svetujejo in jih 

usmerjajo od vpisa do 

konca študija, pomagajo 

nimi na fakulteti. Tutors-

tvo poteka prek tutorjev 

študentov in tutorjev uči-

teljev. Več ... 

Tutorstvo na Fakulteti za management 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1098
http://www.fm-kp.si/si/tutorstvo.html
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V Sloveniji ni kulture 

sodelovanja in skupnega 

nastopa, je Devid Palčič, 

predsednik uprave ter 

prokurist podjetja Roboti-

na in član predsedstva 

Gospodarske zbornice 

Slovenije, opozoril na 

konferenci o internaciona-

lizaciji z naslovom Na tuje 

trge v skupnem čolnu, ki 

je potekala na Gospodar-

ski zbornici Slovenije 

v sklopu programa za 

krepitev internacionaliza-

cije slovenskega gospo-

darstva Go International 

Slovenia.  

Med številnimi strokov-

njaki, ki so govorili o vpe-

tosti slovenskega gospo-

darstva v mednarodne 

poslovne tokove, je bil 

tudi izr. prof. dr. Andrej 

Bertoncelj z naše fakulte-

te. V kritični oceni dose-

danjega koncepta interna-

cionalizacije slovenskih 

podjetij in novih razmerij 

na mednarodnih trgih je 

izpostavil ključne pasti 

in priložnosti slovenskih 

izvoznikov. 

Več …  

drugič za zaposlenim 

v podpornem okolju.  

Udeleženci so spoznali 

metodo dizajnerskega 

razmišljanja 

in njen pro-

ces, učili so 

se ustvarjal-

no razmiš-

ljati, na 

koncu pa so 

na praktič-

nem prime-

V sklopu projekta Prenos 

znanj in tehnologij v mala 

in srednja podjetja je 

naša fakulteta organizirala 

enodnevno delavnico 

z naslovom Dizajnersko 

razmišljanje – ključ do 

uspešnega razvoja izdelka 

ali storitve. Delavnica je 

bila izvedena v okviru 

mednarodnega projekta 

CEBBIS, in sicer dvakrat, 

enkrat za podjetnike in 

ru razvili še nov izdelek 

oziroma storitev. 

Več ... 

Naša fakulteta sodeluje v 7. okvirnem programu 

Na tuje trge v skupnem čolnu 

Podjetnike navdušilo dizajnersko razmišljanje 

jekte na evropski ravni, 

v katere se vključujejo 

priznani strokovnjaki in 

raziskovalci. 

V tej elitni družbi se je 

kot partnerica znašla tudi 

Fakulteta za manage-

ment, in sicer v okviru 

programa o proizvodnih 

dejavnikih kot primerjalni 

analizi faktorjev trga za 

kmetijstvo v državah čla-

nicah Evropske unije. 

V sklopu tega je 25. in 

26. septembra 2012 naša 

fakulteta pod vodstvom 

prof. dr. Štefana Bojneca 

organizirala 2. letno kon-

ferenco.  

Več ... 

7. okvirni program je eden 

od temeljnih programov 

Evropske unije za spodbu-

janje vrhunske znanstve-

noraziskovalne dejavnosti. 

Gre za zelo kompleksen 

program, ki vsebuje niz 

različnih podprogramov in 

oblik pomoči. Usmerjen je 

v velike raziskovalne pro-

V letu 2012 naša 

fakulteta sodeluje v 23 

nacionalnih raziskovalnih 

programih in projektih. 

V okviru 7. okvirnega 

programa je vključena 

v 3 projekte. Je vodilni 

partner enega od 

projektov čezmejnega 

sodelovanja Slovenija-

Italija (Interreg IVC). 

Poleg tega kot soizvajalka 

sodeluje tudi pri 

mednarodnih projektih 

v okviru programov 

Central Europe, Interreg 

IVC, Life Long Learning 

Programme in Tempus.   

http://www.fm-kp.si/si/novice/1088
http://www.fm-kp.si/si/novice/1085
http://www.fm-kp.si/si/novice/1087


Na Fakulteti za management 

še nekaj prostih vpisnih mest 

Od 1. do 5. oktobra 2012 poteka še tretji prijavni rok za 

dodiplomski študij. Podatki o še prostih vpisnih mestih za 

tretji prijavni rok so bili objavljeni včeraj, 1. oktobra 

2012, na spletnih straneh prijavne službe in na spletni 

strani Fakultete za management. 

Na Fakulteti za management je v tretjem prijavnem roku 

še nekaj prostih mest za vpis: 

– v univerzitetni študijski program Management: redni 

študij v Kopru (3) in Celju (18) ter 

– v visokošolski strokovni študijski program Management: 

redni študij v Kopru (6), Celju (14) in Škofji Loki (3). 

V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo: 

– kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se 

v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega 

od v prijavi naštetih študijskih programov; 

– kandidati za izredni študij; 

– kandidati, sprejeti v drugem prijavnem roku v izredni 

študijski program, ki se ne bo izvajal; 

– študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pra-

vice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. 

Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave 

študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so se 

v študijski program vpisali na podlagi prijavno-

sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku 

po tem razpisu. 

Več ...  

 

Cankarjeva 5, 6104 Koper 

T: +386 5 610 20 00 

F: +386 5 610 20 15 

E: info@fm-kp.si 

www.fm-kp.si 

Univerza na Primorskem 

Fakulteta za management 

Priložnosti in izzivi za študente in diplomante 

Odličnost in tradicija 

v raziskovanju in svetovanju 

v managementu 

September  2012 Novice  FM 4 

Razpis za najboljše diplomsko oziroma magistrsko 

delo s področja izobraževanja in položaja študentov 

Razpisuje: Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

V nagradnem skladu je 2500 evrov! 

Rok za prijavo: 7. oktober 2012 

Več informacij: na spletni strani Študentske organizacije 

Slovenije 

 

 

Razpis natečaja Manager prihodnosti 

Razpisuje: revija Manager v sodelovanju s svetovalnim 

podjetjem A. T. Kearney 

Tema: Povezovanje družabnih medijev z mobilnim banč-

ništvom in mobilnimi aplikacijami podjetja SRC 

Namenjen je mladim do vključno 30. leta; kandidati 

morajo pripraviti idejno rešitev in na njej temelječ poslovni 

načrt. Študija primera kot podlaga za izdelavo poslovnega 

načrta je objavljena na www.finance.si/natecaj. 

Rok za prijavo: 17. oktober 2012; rok za oddajo poslov-

nega načrta: 12. november 2012 

Več informacij: na spletni strani FM 

Razpis štipendij za najboljše študente 

Razpisuje: Štipendijski sklad Univerze na Primorskem 

Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših štu-

dentov Univerze na Primorskem, ponudbi teh študentov 

delodajalcem že v času študijskega procesa in zagotavlja-

nju možnosti za zaposlitev teh študentov, takoj ko končajo 

študij.  

Rok za prijavo: 10. oktober 2012 

Več informacij: na spletni strani FM   

 

 

Razpis natečaja za najboljša diplomska in podi-

plomska dela s področja zavarovalništva 

Razpisuje: Slovensko zavarovalno združenje 

K sodelovanju so vabljeni vsi, ki so oziroma bodo svoja 

diplomska oziroma podiplomska dela končali v obdobju 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012. 

Rok za prijavo: 31. januar 2013. 

Več informacij na naslednjih povezavah: razpis tem, sez-

nam tem in pravilnik o priznanjih in nagradah 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1095
http://www.facebook.com/fmkoper
http://www.studentska-org.si/novice/sos-nagrajuje-najboljsa-diplomska-in-magistrska-dela
http://www.studentska-org.si/novice/sos-nagrajuje-najboljsa-diplomska-in-magistrska-dela
http://manager.finance.si/nate%C4%8Daj-za-managerja-prihodnosti
http://www.fm-kp.si/si/novice/1089
http://www.fm-kp.si/si/novice/1079
http://www.fm-kp.si/Files/PR/Razno/Razpisi/Razpis-tem-za-priznanja-in-nagrade-SZZ-2012-13.pdf
http://www.fm-kp.si/Files/PR/Razno/Razpisi/Seznam-tem-razpis-SZZ-2012-13.pdf
http://www.fm-kp.si/Files/PR/Razno/Razpisi/Seznam-tem-razpis-SZZ-2012-13.pdf
http://www.fm-kp.si/Files/PR/Razno/Razpisi/Pravilnik-o-priznanjih-in-nagradah-za-studente-8-5-2012.pdf
http://twitter.com/UPFMKoper

