
Prekrasen sončen dan 

je brucke in bruce ter 

ostale študentke in štu-

dente pospremil na pot 

odkrivanja in raziskovan-

ja novih obzorij – novo 

študijsko leto se je torej 

začelo. Živahen utrip bo 

na Fakulteti za manage-

ment v novem študij-

skem letu krojilo več kot 

1700 študentov, med 

njimi tudi študenti iz 

tujine. 

Na Fakulteti za mana-

gement smo v treh štu-

dijskih središčih zaželeli 

dobrodošlico 300 bruc-

kam in brucem dodi-

plomskih študijskih pro-

gramov. Tem se pridru-

žuje tudi 36 študentov iz 

Belgije, Bolgarije, Češke, 

Danske, Francije, Italije, 

Madžarske, Poljske, 

Portugalske, Slovaške, 

Španije in Turčije, ki 

prihajajo v univerzitetno 

mesto Koper na študent-

sko izmenjavo prek med-

narodnih programov 

mobilnosti. 

Na sedežu fakultete je 

študentom dobrodošlico 

zaželela dekanja prof. 

dr. Anita Trnavčevič, 

v Celju prodekan za 

znanstvenoraziskovalno 

delo študentov doc. dr. 

Igor Stubelj in v Škofji 

Loki prodekan za izobra-

ževanje izr. prof. dr. 

Andrej Bertoncelj. Štu-

dente so nagovorili tudi 

predstavniki tutorjev 

učiteljev in tutorjev štu-

dentov, člani Študentske-

ga sveta FM ter predsta-

vniki 

Študent-

ske orga-

nizacije 

UP. Uvo-

dnih sre-

čanj so se 

udeležili 

tudi visokošolski učitelji 

in strokovni sodelavci ter 

predstavniki študijskih 

središč FM. 

V naslednjih dneh 

bodo potekala uvodna 

srečanja tudi za študente 

podiplomskih študijskih 

programov. V prvi letnik 

magistrskih in doktorskih 

študijskih programov je 

vpisanih več kot 200 

študentov. 

V Kopru se je po uvod-

nem srečanju dogajanje 

preselilo na osrednji 

mestni trg, ki ga je živa-

hen utrip napolnjeval vse 

do 13. ure. Za sproščeno 

vzdušje je poskrbel pes-

ter in zabaven program, 

ki ga je pripravila primor-

ska univerza. 

Živahnost, sprošče-

nost, radovednost naj 

rišejo utrip naše fakultete 

vse leto. 

Potovanje v novo študijsko leto 

se je začelo 
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Pred nami je novo potovanje. 

Potovanje v novo študijsko 

leto. Nekateri se nanj 

podajate prvič, nekateri imate 

za seboj že nekaj popotnih 

utrinkov. Veselim se tega 

potovanja z vami in 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 

2013/2014.  

prof. dr. Anita  Trnavčevič 

dekanja UP FM 

 



naši fakulteti, na 

katerih bodo kot pro-

stovoljci sodelovali 

naši študenti in sode-

lavci fakultete. 

Letošnja Simbioz@ 

bo potekala med 21. 

in 25. oktobrom 2013, 

torej tudi na Fakulteti za 

management v Kopru. 

Prijave za udeležence so 

odprte na spletnem mestu 

www.simbioza.eu, na 

brezplačni telefonski šte-

vilki 040 940 888 in 

Na Fakulteti za manage-

ment krepimo odgovornost 

do ljudi in okolja, zato 

smo tudi letos podpornik 

vseslovenskega prostovolj-

skega projekta računalniš-

kega opismenjevanja Sim-

bioz@. Namen projekta je 

z medgeneracijskim sode-

lovanjem dvigniti računal-

niško pismenost starejših 

in pregnati njihov strah 

pred uporabo računalnika 

in interneta. Tako bodo 

delavnice potekale tudi na 

Ali na univerzah in v raziskovalnih ustanovah znamo 

upravljati z intelektualno lastnino?  

Simbioz@ – tudi letos smo zraven  

izkušnje med univerzami 

v jugovzhodni Evropi in na 

Balkanu ter dvigniti raven 

ozaveščenosti o pomemb-

nosti tega področja na 

univerzah in v raziskoval-

nih ustanovah. Udeležen-

ce so uvodoma pozdravili 

rektor Univerze na Primor-

skem dr. Dragan Marušič, 

predstavnica WIPO Silvija 

Trpkovska ter direktor 

Znanstveno-raziskoval-

nega središča dr. Rado 

Pišot in dekanja Fakultete 

za management dr. Anita 

Trnavčevič. 

Več ... 

Septembra je v Kopru 

potekal dvodnevni regio-

nalni posvet o intelektual-

ni lastnini na univerzah in 

v raziskovalnih ustanovah, 

ki sta ga pripravila Znans-

tveno-raziskovalno središ-

če in Fakulteta za mana-

gement v sodelovanju 

s Svetovno organizacijo za 

intelektualno lastnino 

(WIPO), ki deluje v okviru 

OZN kot specializirana 

agencija. 

Namen posveta je bil 

pregledati stanje na pod-

ročju upravljanja z intelek-

tualno lastnino, izmenjati 
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Udeleženci konference ENIRDLEM obiskali našo fakulteto 

vpisnih točkah po Sloveni-

ji. Organizatorji obljublja-

jo, da bodo delavnice 

letos še bolj kakovostne, 

poslanstvo Simbioze pa 

hkrati širijo tudi z novimi, 

trajnostnimi projekti. 

Več ...  

Septembra je v Portorožu 

potekala mednarodna 

konferenca ENIRDLEM 

(angl. European Network 

for Research and Deve-

lopment in Educational 

Leadership and Manage-

ment), ki jo je organizirala 

Šola za ravnatelje. Tema 

letošnje konference  

Vodenje v izobraževanju: 

premostimo razkorak med 

teorijo in praks je na slo-

vensko Obalo privabila 

nekaj več kot 100 univer-

zitetnih učiteljev, razisko-

valcev, svetovalcev, prak-

tikov in študentov na pod-

ročju vodenja v izobraže-

vanju iz 22 držav, ki so 

predstavili svoje razisko-

valne dosežke.  

Kakšnih 30 udeležencev 

te konference je obiskalo 

tudi Fakulteto za manage-

ment. Z njimi se je sreča-

la dekanja fakultete prof. 

dr. Anita Trnavčevič, ki 

jim je predstavila fakulte-

to in delo na njej.   

Simbioza je lani na 300 

lokacij privabila več kot 

8.000 udeležencev. 

V dveh letih je projekt 

skupno povezal skoraj 

11.000 udeležencev in 

več kot 5.000 

prostovoljcev.  

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1380
http://www.fm-kp.si/si/novice/1378
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Z novim študijskim letom 

je na fakulteto prišlo veli-

ko novih obrazov, nove 

energije, novih idej. 

Novost študijskega leta 

2013/14 pa so tudi pre-

novljeni študijski progra-

mi: dodiplomska visoko-

šolski in univerzitetni 

Management ter podi-

plomska magistrska štu-

dijska programa Manage-

ment in Ekonomija in 

finance. 

S prenovljenimi študij-

skimi pro-

grami 

ponujamo 

našim 

študentom 

posodob-

ljene in še 

bolj aktu-

alne vsebine na posamez-

nem področju, skozi kate-

re bodo dobili široko pos-

lovno, organizacijsko in 

upravljalno znanje, znanje 

za načrtovanje, izvajanje 

in koordiniranje zahtevnih 

projektnih nalog v organi-

zaciji. Z njimi želimo 

našim diplomantom zago-

toviti še boljše kompeten-

ce, ki jih moderne organi-

zacije od njih pričakujejo 

in zahtevajo.  

Prenovljeni dodiplomski in podiplomski študijski programi 

Ustvarjalno okolje za nove poglede in celovito razmišljanje  

Nadgradnja portala 

poteka v okviru projekta 

Nuvolak, ki je 

sofinanciran v okviru 

Programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija-

Italija 2007–2013 iz 

sredstev Evropskega 

sklada za regionalni 

razvoj in iz nacionalnih 

sredstev.  

 

Mikrobiz tudi v italijanščini  

Dvojezično informacijsko 

spletno podjetniško stičiš-

če je nadgradnja uspešne 

slovenske spletne platfor-

me Mikrobiz. Portal 

Mikrobiz, ki je osnova za 

nadgradnjo, si je od začet-

ka leta 2011 ogledalo več 

kot 21.000 edinstvenih 

obiskovalcev, vseh ogle-

dov skupaj pa je bilo več 

kot 200.000. V času od 

njegove vzpostavitve in 

uspešne implementacije 

se je nabralo mnogo izku-

šenj in idej, ki jih že-

limo vključiti v nad-

grajeno različico 

spletne platforme, ki 

bo zdaj dvojezična. 

Glavne funkcional-

nosti platforme 

bodo: obširna baza znan-

ja s področja podjetniš-

kih vsebin v slovenščini 

in italijanščini, prilagoje-

na specifikam posamez-

nega okolja, interaktivni 

vodnik po pripravi poslo-

vnega načrta ter borza 

čezmejnih podjetniških 

priložnosti, ki bo nudila  

možnost mreženja in 

povezovanja ter izmenja-

ve izkušenj za čezmejno  

realizacijo podjetniških 

priložnosti. 

Več ... 

Program Vseživljenjsko 

učenje je osrednji pro-

gram Evropske unije na 

področju izobraževanja in 

usposabljanja. V ta pro-

gram spada tudi projekt 

Creative Strategic Fore-

sight (CSF), v okviru kate-

rega je Fakulteta za 

management sodelovala 

še s petimi drugimi part-

nerji iz držav Evropske 

unije. Koordinator projek-

ta na Fakulteti za mana-

gement je bil viš. pred. 

mag. Armand Faganel. 

Konec septembra se je 

dveletni projekt končal. 

Sodelujoči partnerji so pri 

projektu CSF razvili in 

preizkusili študijske vse-

bine, ki prepletajo ustvar-

jalnost s strateškim raz-

mišljanjem ter uporabno 

raziskovanje z izobraže-

vanjem. Prispe-

vale bodo 

k razvoju kom-

petenc dodi-

plomskih študentov 

managementa in ekono-

mije pri ocenjevanju in 

predvidevanju sprememb 

v poslovnem okolju 

z namenom spodbujati 

ustvarjalno sposobnost 

študentov ter sposobnost 

prilagajanja in inoviranja.  

Več …  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1396
http://www.fm-kp.si/si/novice/1395
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Odličnost in tradicija 
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v managementu 
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Nasilje v moderni politiki 

okrogla miza 

3. oktober 2013 

Piran, Gledališče Tartini, Kidričevo nabrežje 6 

Okrogla miza bo potekala v okviru 4. festivala evropskega 

in mediteranskega filma 

Več …  

Program festivala …  

 

 

Ustanovitev in registracija podjetja 

strokovni seminar 

4. oktober 2013 

Koper,  Fakulteta za management, Trg Brolo 12, preda-

valnica B7 

Vsebina: 

– Kakšen je postopek registracije in koliko stane? 

– Koliko dejavnosti lahko registriram in katere? 

– Pomembne razlike med s. p. in d. o. o. 

– … 

Več ... 

Štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Pri-

morskem za študijsko leto 2013/2014 

razpis  

Rok za oddajo je 10. oktober 2013 do 16. ure.  

Več… 

 

 

Tečaj kitajščine  

učenje jezika kot zunanjega izbirnega predmeta na 

dodiplomski ravni 

začetek 10. oktobra 2013, ob četrtkih 15.00–17.25 

Koper, Fakulteta za humanistične študije   

Več ... 

 

16. Čista desetka in brucovanje 

športno-zabavni družabni dogodek 

16.10.2013 

Koper, Arena Bonifika  

Več …  

Na Fakulteti za management še nekaj prostih 

vpisnih mest 

Od 1. do 5. oktobra 2013 poteka še tretji prijavni rok 

za dodiplomski študij. Podatki o še prostih vpisnih 

mestih za tretji prijavni rok so bili objavljeni 30. sep-

tembra 2013 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 27 mest ter 

– v visokošolski strokovni študijski program Manage-

ment: redni študij v Kopru 6 mest in v Celju 4 mesta. 

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 nobe-

nega od v prijavi naštetih študijskih programov; 

– kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem 

roku v študijski program, ki se ne bo izvajal; 

– študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te 

pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoris-

tili. Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do 

zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandi-

dati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi 

prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem 

prijavnem roku po tem razpisu; 

– in kandidati za izredni študij. 

Več …  

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1384
http://www.fm-kp.si/si/novice/1382
http://www.fm-kp.si/si/novice/1386
http://www.fm-kp.si/si/novice/1375
http://www.fm-kp.si/si/novice/1385
https://www.facebook.com/events/305640756240469/
http://www.fm-kp.si/si/novice/1387

