
Fakulteta za manage-

ment bo v prihajajočem 

študijskem letu med 

prvimi na primorski uni-

verzi razpisala magistrski 

študijski program 

v angleščini. Pomembno-

sti mednarodne vpetosti 

se na fakulteti zavedamo 

že od vsega začetka, 

zato je ta korak pravzap-

rav logična posledica 

različnih dejavnosti, pri-

zadevanj in tudi že dose-

ženih ciljev v skoraj dvaj-

setih letih delovanja 

fakultete.  

 Magistrski študijski 

program Management 

daje poglobljeno strokov-

no znanje s področja 

managementa, široko 

poslovno, organizacijsko 

in upravljalno znanje, 

kritično razumevanje 

političnega, ekonomske-

ga, kulturnega, družbe-

nega, pravnega in tehno-

loškega okolja. Razvija 

veščine za uvajanje reši-

tev in priprave razvojnih 

načrtov organizacije ter 

učinkovite uporabe sodo-

bnih informacijsko-

komunikacijskih tehnolo-

gij. 

Visokošolski učitelji, ki 

bodo sodelovali pri izve-

dbi magistrskega študij-

skega programa v angle-

ščini, imajo izkušnje 

v tujini in imajo izjemne 

raziskovalne dosežke 

tudi na mednarodni rav-

ni. Večina naših visoko-

šolskih učiteljev ima tudi 

izkušnje iz gospodarstva, 

kar je za fakulteto zago-

tovo dodana vrednost. 

Ena od odlik naše 

fakultete je tudi nepres-

tano povezovanje in 

sodelovanje s poslovnim 

svetom. Vezi s slovenski-

mi podjetji vzpostavlja 

z namenom hitreje in 

uspešneje prenašati zna-

nje sodobnega manage-

menta v prakso, izmenja-

vati izkušnje in krepiti 

medsebojno dolgoročno 

sodelovanje. To simbiozo 

akademskega in poslov-

nega sveta uresničuje 

s številnimi gostujočimi 

predavanji strokovnjakov 

iz gospodarstva, z dobro 

obiskanimi strokovnimi 

razpravami, v katerih 

sodelujejo predstavniki 

slovenskih podjetij, 

s skupnimi projekti ipd. 

Fakulteta vse bolj krepi 

tudi sodelovanje s hitro 

razvijajočimi se državami 

po svetu. 

Povezanost fakultete 

s poslovnim svetom 

bogati vsebine naših 

študijskih programov in 

prepričani smo, da je to 

dobra popotnica našim 

diplomantom, ko vstopa-

jo na trg dela. Več ... 

Magistrski študijski program 

v angleščini – prvič 

Maj 2013 

Opis slike ali grafike. 
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Z izjemno dobro bilanco 

mednarodne vpetosti, 

ki jo ima naša fakulteta, 

je bil študijski program 

v angleščini samo 

še vprašanje časa. 

In menimo, da je zdaj 

pravi čas za to. 

Ponujamo prenovljen 

magistrski študijski 

program s sodobnimi, 

zanimivimi in uporabnimi 

vsebinami.   

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1306


mokro. Že 12. športno in 

družabno srečanje smo 

namreč pridružili Mokri 

Čisti desetki 2013, ki sta 

jo organizirala Študentska 

organizacija Univerze na 

Primorskem (ŠOUP) in 

Univerzitetna športna 

zveza Primorske (UŠZP). 

Letošnje tradicionalno 

športno in družabno sre-

čanje Fakultete za mana-

gement, ki ga pripravljajo 

Fakulteta za management, 

združenje Alumni FM in 

Študentski svet FM, je bilo 

Izzivi gospodarskega razvoja 2013  

Športno-družabno srečanje Fakultete za management 

vo in doc. dr. Eli-

zabeta Zirnstein. 

Na otvoritveni 

slovesnosti so nav-

zoče pozdravili 

Marta Turk, pred-

sednica GZS Zbor-

nice osrednjeslovenske 

regije, Boštjan Skalar, 

v. d. direktorja agencije 

SPIRIT, Edgarda Fiorini, 

predsednica obrtne zbor-

nice Furlanije – Julijske 

Krajine, v imenu inovator-

jev pa Emil Marinšek, 

letošnji nagrajenec GZS za 

gospodarske dosežke 

2012. Udeleženci so si 

lahko ogledali tudi razsta-

vljene inovacije.  

Več ... 

20. in 21. maja 2013 je 

na Gospodarskem razsta-

višču v Ljubljani potekalo 

srečanje inovativnih pod-

jetnic in podjetnikov, ino-

vatork in inovatorjev – 

6. Izzivi gospodarskega 

razvoja. Dogodek je bil 

priložnost za mreženje in 

ogled inovacij slovenskih 

podjetij. Sodelovali so tudi 

predavatelji z naše fakul-

tete, prof. dr. Borut Likar, 

prof. dr. Roberto Bilosla-

Maj 2013 Novice  FM 2 

davala je izr. prof. dr. 

Valentina Franca. Pred-

stavila je oblike zaposlo-

vanja in dela mladih, 

odgovorila na vprašanje, 

kaj mlade čaka in kako 

naj ravnajo, ko se znajde-

jo na trgu dela, ter pojas-

nila programe aktivne 

politike zaposlovanja. 

Namen projekta je pro-

movirati agendo dostojne-

ga dela Mednarodne orga-

nizacije dela ter izboljšati 

Mladi danes vse teže vsto-

pajo na trg dela, ko pa se 

na njem znajdejo, v večini 

nimajo dovolj znanja 

o samem delovanju trga 

dela. V okviru projekta 

Decent project for decent 

work, pod okriljem Zveze 

svobodnih sindikatov Slo-

venije, je tako v celjskem 

središču Fakultete za 

management potekalo 

predavanje z naslovom 

Mladi na trgu dela. Pre-

strukturo in prakso social-

nega dialoga prek prepoz-

navanja primerov dobre 

prakse delavskih sindika-

tov in komuniciranja 

z mladimi v drugih drža-

vah. Projekt prav tako 

poskuša dvigniti zavedan-

je o nezaposlenosti mladih 

in negotovih oblikah zapo-

slovanja.  

Dejavnosti v okviru pro-

jekta lahko spremljate na 

njihovi Facebook strani.  

Mladi na trgu dela 

Poleg druženja, kopanja 

in zabave so udeleženci 

svoje mišice in pogum 

lahko preizkusili v desetih 

športno-zabavnih discipli-

nah. Zmagovalci so prejeli 

čudovite praktične nagra-

de. Organizatorji pa so 

pripravili tudi bogat spre-

mljevalni program z razli-

čnimi atrakcijami in pre-

senečenji. After party 

Mokre Čiste desetke se je 

od 21. ure naprej dogajal 

v Placu pod Belvederjem, 

kjer so DJ-ji poskrbeli za 

super žurko. 

Foto: ŠOUP/Manuel Kalman 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1310
https://www.facebook.com/for.decent.work
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Svet Nacionalne agencije 

Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šols-

tvu (NAKVIS) je naši 

fakulteti za oba dodiplom-

ska študijska programa 

Management – univerzite-

tnega in visokošolskega 

strokovnega – podaljšal 

akreditacijo za sedem let. 

Zunanja evalvacija stro-

kovnjakov NAKVIS, ki so 

fakulteto obiskali januarja 

2012, pomeni presojo 

celostnega delovanja 

našega visokošolskega 

zavoda. Presojali so različ-

na področja: vpetost 

v okolje, delovanje visoko-

šolskega zavoda, kadre, 

študente, materialne 

pogoje (prostori, oprema, 

knjižnično-informacijska 

dejavnost in financiranje), 

zagotavljanje kakovosti, 

inovativnost in razvojno 

naravnanost ter organiza-

cijo in izvedbo izobraževa-

nja. 

Podaljšanje akreditacije 

za sedem let je le še ena 

potrditev, da fakulteta 

dela dobro. In za to si 

bomo prizadevali tudi 

v prihodnje. 

Podaljšanje akreditacije za sedem let  

Znanje z vseh vetrov na Fakulteti za management   

Najboljši 

podjetniški upi 2013: 

1. mesto: 

Smartlock d.o.o. 

s pametno ključavnico 

2. mesto: 

plastenka 

New Eco Fresh 

3. mesto: 

ideja Dunch  

in 

ideja Tablični jedilnik 

 

Podjetniški UPi 2013 

V sklopu predmeta Podje-

tništvo je bil na Fakulteti 

za management že tradici-

onalno organiziran dogo-

dek Podjetniški UPi. 

Dogodek je potekal v dveh 

delih. Najprej so si štu-

denti ogledali koprsko 

pristanišče – Luko Koper, 

nato pa se je dogajanje 

preselilo na sedež fakulte-

te, kjer je potekal 

»uradni« del: podpis spo-

razuma, okrogla miza in 

razglasitev zmagovalcev.  

Dekanja fakultete prof. 

dr. Anita Trnavčevič in 

direktorica podjetja Pla-

net GV dr. Danijela Bre-

čko sta podpisali spora-

zum o sodelovanju med 

podjetjem Planet GV in 

Fakulteto za manage-

ment. Nato je sledila 

okrogla miza z naslovom 

Znanje in inovativnost 

v podjetništvu, na kateri 

so sodelovali dr. Danijela 

Brečko iz podjetja Planet 

GV, Jakob Žigante, pred-

sednik Združenja družin-

skih podjetij, FBN Adria, 

in Vito Komac, strokov-

njak za podjetništvo in 

inoviranje. Okroglo mizo 

je vodila in povezovala 

izr. prof. dr. Doris 

Gomezelj. 

 Po razpravi so za kra-

tek glasbeni predah po- 

skrbeli učenci Glasbene 

šole Koper. Potem se je 

odvrtel predstavitveni 

film, v katerem so finali-

sti predstavili svoje ideje. 

In za konec so še razgla-

sili zmagovalce.    

Več ... 

V mesecu maju, zlasti 

v času mednarodnega 

tedna Univerze na Primor-

skem, je naša fakulteta 

gostila kar nekaj gostujo-

čih predavateljev.  

Matej Potokar, general-

ni direktor Microsoftove 

skupine za storitve 

v srednji in vzhodni Evro-

pi, je predaval o organiza-

cijski kulturi v podjetju 

Microsoft. Dr. Doğan 

Altuner z Univerze Yasar 

(Turčija) je predstavil 

naravo finančnega okolja 

in različne vzorce finanč-

nih tveganj po svetu. Dr. 

Birgit Gusenbauer s FH 

Joanneum University of 

Applied Sciences 

(Avstrija) je predavala 

o raziskovalnih metodah. 

Dr. Tanja Mohorič iz 

Hidrie je študente navdu-

šila s predavanjem 

o tem, kako smo lahko 

bolj inovativni. Dr. 

Małgor-zata Dolińska 

s poljske univerze Maria 

Curie-Skłodowska pa je 

predavala o managemen-

tu inoviranja.  

Tudi v juniju bo na 

fakulteti še nekaj gostu-

jočih predavanj. Vabljeni!  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1313
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Kako začeti mednarodno poslovati – priložnosti 

za rast in razvoj podjetja 

strokovni seminar  

 

19. junij 2013 

Škofja Loka, Fakulteta za management, postori Ljudske 

univerze Škofja Loka, Partizanska 1 (nekdanja vojašnica 

v Škofji Loki)  

 

Vsebina: 

– vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

– značilnosti mednarodnega poslovanja 

– viri informacij in podatkov o tujih trgih 

– kaj je treba upoštevati pri vstopu na tuje trge 

– strategije tržnega vstopa na tuje trge 

 

Več ... 

 

 

Priložnost: delo na slovenskem veleposlaništvu 

v Washingtonu 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu 

(Združene države Amerike) omogoča opravljanje študent-

skega stažiranja v času od 17. septembra 2013 do 

4. oktobra 2014, in sicer za obdobje do 17 tednov. 

Prijave z naslovom »Prijava za stažiranje na VWA« 

pošljite na eva.prsa(at)gov.si, najpozneje do vključno 

18. junija 2013. O (ne)izboru vas bodo obvestili do 

6. julija 2013. 

 

Več ... 

 

 

Industrijski forum IRT 2013 – brezplačna udele-

žba  

Organizacijski odbor 5. industrijskega foruma IRT 

2013 se je tudi letos odločil, da študentom, diploman-

tom, visokošolskim učiteljem in raziskovalcem Fakulte-

te za management Univerze na Primorskem omogoči 

brezplačno udeležbo na vseh dogodkih Industrijskega 

foruma. Ta bo potekal od 10. do 12. junija 2013 

v Portorožu. Število mest je omejeno. 

Prijave sprejemamo na e-naslov alumni@fm-kp.si. 

Rok za prijavo je 6. junij 2013. 

 

Več ... 

Informativni dnevi za podiplomski študij 

18.–20. junij 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnih 

dnevih: 

– v Kopru (Cankarjeva 5) v torek, 18. junija 2013, ob 

17. uri, 

– v Škofji Loki (Partizanska 1) v sredo, 19. junija 

2013, ob 17. uri in 

– v Celju (Ljubljanska cesta 5 A) v četrtek, 20. junija 

2013, ob 17. uri.  

 

Objavljen je razpis za vpis v magistrske in dok-

torske študijske programe. 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1308
http://www.fm-kp.si/si/novice/1295
http://www.fm-kp.si/si/novice/1318
http://www.fm-kp.si/si/novice/1320

