
Februarja je v študijske 

klopi Fakultete za mana-

gement sedlo 31 novih 

mednarodnih študentov. 

Ti v univerzitetno mesto 

Koper prihajajo na polle-

tno študentsko izmenja-

vo prek programa Eras-

mus. Predavali jim bodo 

predavatelji iz Slovenije 

in tujine. Prosti čas bodo 

študenti izkoristili tudi za 

številne obštudijske deja-

vnosti, predvsem pa za 

spletanje prijateljskih 

vezi s sovrstniki z vseh 

koncev sveta. Vezi, ki 

bodo nekoč morda pora-

jale tudi poslovno sode-

lovanje. 

Pisan preplet jezikov 

bodo ustvarjali študenti 

iz 12 evropskih držav, ki 

so se odločili, da bodo 

svojo malho znanja pol-

nili tudi na Fakulteti za 

management. V tem 

študijskem letu na naši 

fakulteti skupno študira 

71 študentov iz tujine. 

Jeseni je namreč na 

fakulteto že prišlo 40 

študentov, ki so obisko-

vali predavanja v zim-

skem semestru, 11 med 

njimi pa bo študij podalj-

šalo še v poletni semes-

ter.  

Več ... 

Nov val mednarodnih študentov 

preplavil univerzitetno mesto 

Prvi prijavni rok se izteče 5. marca   

Informativni dnevi so za 

nami. Zdaj je čas, da 

v bodočih študentih 

dozori odločitev, na kate-

ro fakulteto bodo poslali 

svojo prijavo. Rok za 

prvo prijavo na razpis za 

vpis v dodiplomske štu-

dijske programe v študij-

skem letu 2013/2014 se 

izteče 5. marca 2013. 

Z novim študijskim 

letom na Fakulteti za 

management razpisuje-

mo prenovljena dodi-

plomska študijska pro-

grama Management. 

Tako se odzivamo na 

potrebe po sodobnih in 

kakovostnih študijskih 

programih, ki vsebinsko 

sledijo potrebam in zah-

tevam trga. Vses-

kozi pa naše štu-

dijske programe  

dopolnjujemo in 

aktualiziramo 

z novimi vsebina-

mi in izbirnimi 

predmeti.  

Več ... 
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V poletnem času na naši 

fakulteti poteka  

tradicionalna mednarodna 

poletna šola 

managementa. Rdeča nit 

letošnje bo inovativnost za 

trajnostni razvoj. 

S študijskim letom 

2013/2014 pa bomo 

prvič razpisali magistrski 

študij managementa 

v angleščini.   

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1217
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Univerze na Primorskem 

in v organe članice. 

Študent se na volišču 

izkazuje z veljavno štu-

dentsko izkaznico ali vel-

Študentski svet Fakultete 

za management razpisuje 

na podlagi Pravil UP FM 

volitve v ŠS UP FM. Volit-

ve bodo potekale na sede-

žu fakultete v Kopru 

28. februarja 2013. Voliš-

če bo odprto od 9. do 17. 

ure. 

Volilno pravico na volit-

vah za ŠS UP FM imajo 

vsi študenti FM, razen 

v primerih, kot jih določa 

Pravilnik o načinu volitev 

študentskih svetov članic 

Karierni dan – zaposlitev v Evropski uniji 

Volitve v Študentski svet Fakultete za management  

ske unije.  

Obisk in zanimanje štu-

dentov je preseglo priča-

kovanja, kar kaže na to, 

da bi se marsikdo od njih 

rade volje pridružil 700 

Slovencem, ki trenutno že 

delajo v evropskih ustano-

vah v Bruslju. 

Več ... 

Karierni dan je bil namen-

jen predstavitvi možnosti 

opravljanja delovne prak-

se, pripravništva in kas-

nejšega zaposlovanja 

v ustanovah Evropske 

unije. Karierni center Uni-

verze na Primorskem je 

v sodelovanju s Fakulteto 

za management in Pred-

stavništvom Evropske 

komisije v Sloveniji ter 

Znanstveno-raziskovalnim 

središčem študentom in 

drugim udeležencem 

predstavil možnosti za 

delo v ustanovah Evrop-

Študentski svet UP FM 

sestavlja 9 članov: 

po 2 študenta iz vsakega 

letnika dodiplomskega 

študija, 1 študent 

podiplomskega študija, 

1 predstavnik študentov 

iz celjskega študijskega 

središča in  

1 predstavnik študentov 

iz škofjeloškega 

študijskega središča. 
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goškimi delavci, razisko-

valci in drugimi prebivalci 

Primorske.  

Predstavniki UIP so 

predstavili tudi letošnji 

natečaj za najboljši poslo-

vni načrt Podjetna Pri-

morska 2013, ki ga orga-

nizira univerzitetni inkuba-

tor v sodelovanju s part-

nerji. Natečaj je usmerjen 

Na Fakulteti za manage-

ment je konec februarja 

potekala predstavitev Uni-

verzitetnega razvojnega 

centra in inkubatorja Pri-

morske. Njegovo poslans-

tvo je tudi povezovanje 

akademske sfere in gospo-

darstva s ciljem spodbuja-

ti podjetniško kulturo med 

mladimi, študenti, peda-

k spodbujanju nastanka 

novih, na znanju temelje-

čih podjetij in prispeva 

k razvoju podjetništva 

v primorski regiji. Svoje 

izkušnje v zvezi z nateča-

jem je z navzočimi delil 

tudi naš podiplomski štu-

dent Klemen Zonta – 

finalist lanskega natečaja.  

  

Predstavitev UIP in natečaja Podjetna Primorska 2013 

javnim potrdilom o vpisu 

skupaj z osebnim doku-

mentom. 

Več ... 
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Fakulteta za management 

je v okviru informativnih 

dni izvedla v Kopru, Celju 

in Škofji Loki skupno 

deset srečanj z bodočimi 

študenti. 

Predstavniki fakultete so 

izčrpno predstavili študij-

ske programe in posebno-

sti študijskega procesa ter 

dali številne uporabne 

informacije glede študija, 

prijave in vpisa. Radoved-

nost dijakov so z informa-

cijami iz prve roke o študi-

ju, študentskem vzdušju 

in obštudijskih dejavnos-

tih na fakulteti potešili 

tudi naši zdajšnji študenti, 

svojo malho informacij pa 

so v Kopru prispevali še 

predstavniki študentov 

tutorjev naše fakultete, 

ŠS FM in ŠOUP.   

Sodeč po udeležbi je zani-

manje za naše študijske 

programe precejšnje. Na 

fakulteti se že veselimo 

nove generacije študentov.  

Več ... 

v štipendijski sklad še 

podjetja Adriatic Sloveni-

ca, Actual I. T. iz skupine 

Istrabenz, Luka Koper in 

Banka Koper. 

Med letošnjimi prejem-

niki štipendije so bile tudi 

tri študentke naše fakulte-

te: Maša Dernovšek, Mar-

tina Dolar in Nastja 

Zahrastnik. Tajnik Fakul-

tete za management Silvi-

ja Benčič je s podpisom 

Univerza na Primorskem 

je že peto leto zapored 

podelila štipendije iz Šti-

pendijskega sklada Uni-

verze na Primorskem. 

Letos jih je prejelo 39 

najboljših študentk in 

študentov naše univerze. 

V sklad so tudi tokrat 

prispevali številni deloda-

jalci. Poleg članic univerze 

in treh občin obalno-

kraške regije so vlagatelji 

sporazuma dvema študen-

tkama zagotovila dodatno 

finančno pomoč Fakultete 

za management, tretji 

študentki pa je finančno 

pomoč zagotovil rektorat. 

Več ...  

Informativni dnevi pokazali precejšnje zanimanje 

za študij managementa    

Štipendije študentom primorske univerze  

»V večji meri nas osrečijo 

prijetna doživetja in 

stvari, ki jih podarjamo 

drugim, torej altruizem, 

dobrodelnost, in pa tesne 

družinske in socialne 

vezi.« 

dr. Ana Arzenšek 

 

Sreča je stvar prepričanja, pa tudi socialnih 

in kulturnih okoliščin  

»Ljudje preveč časa vztra-

jamo v mislih v prihodno-

sti, denimo srečni bomo, 

ko bomo odplačali kredit, 

ko bomo dosegli napredo-

vanje v službi, ko bomo 

shujšali. Toda bolj osreču-

joče je biti z mislimi v tem 

trenutku, kajti le tako se 

otresemo tesnobnih misli, 

povezanih s prihodnos-

tjo, ki je ne moremo 

vedno nadzorovati. Zave-

damo se stvari, ki jih 

trenutno počnemo, in 

stremimo k temu, da jih 

počnemo na način, ki 

nam je ljub. Stvari se 

potem po navadi odvijejo 

bolje, kot smo pričakova-

li. Enako neproduktivno 

je misliti na to, kaj je šlo 

narobe v preteklosti. Ne 

preteklosti ne sedanjosti 

ne moremo spreminjati, 

lahko pa zdaj ukrepam 

tako, da povečam svoje 

blagostanje.« asist. dr. 

Ana Arzenšek o pozitivni 

psihologiji            Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1216
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Visoko šolstvo kot razvojna priložnost Slovenije 

posvet v okviru projekta Nacionalne skupine bolonjskih 

ekspertov 

 

12. marec 2013 

Koper, Pretorska palača, Titov trg 3 (sejna dvorana v 1. 

nadstropju)  

 

organizirata: 

Fakulteta za management Univerze na Primorskem 

in 

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS 

Več ... 

 

 

 

 

 

Ekonomijada 2013 

tradicionalna 9. študentska olimpijada 

 

4.–7. april 2013 

Sarajevo, Bosna in Hercegovina 

 

Ekonomijada je tradicionalni družabni dogodek, ki je 

namenjen študentom ekonomskih in poslovnih fakultet 

iz držav nekdanje Jugoslavije. V okviru Ekonomijade 

potekajo športne igre, aktualna tematska predavanja, 

udeleženci si ogledajo tudi znamenitosti mesta, zvečer 

pa ne zmanjka priložnosti za zabavo.  

Več ... 

 

Iz Kopra bo organiziran avtobusni prevoz. 

Vabljen/-a, da se pridružiš!  

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1221
http://www.fm-kp.si/si/novice/1223

