
Med 17. in 19. juni-

jem so na Fakulteti za 

management v Kop-

ru ter na študijskih 

s r e d i š č i h 

v Celju in Škofji 

Loki potekali prvi leto-

šnji informativni dnevi 

za podiplomske študij-

ske programe 2. in 3. 

stopnje. 

Fakulteta se zaveda 

pomembnosti izobra-

ževanja za povečanje 

uspešnosti gospodars-

tva in razvoj družbe, 

zato našim študentom 

nudimo vrhunska 

znanja s področij 

managementa, ekonomi-

je in prava. 

Ključne prednosti štu-

dija na  fakulteti so, kot 

je poudaril dekan izr. 

prof. dr. Matjaž Novak, 

individualna skrb za štu-

dente in fleksibilnost, 

tutorski sistem, sodobne 

metode poučevanja in e-

študij, interdisciplinar-

nost, možnost opravljan-

ja dela študija v tujini, 

kvartalna izvedba pred-

metov s sistemom sprot-

nega študija ter vključe-

vanje strokovnjakov iz 

prakse v študijski proces. 

Vsa predavanja na podi-

plomskih študijskih progra-

mih potekajo v popoldan-

skem času (od 16.30 do 

20.00). 

                             Več ...      

 

 

  

Informativni dnevi za študijske programe 2. in 3. 

stopnje 
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Študijski programi 

Fakultete za 

management so sodobni 

in mednarodno 

primerljivi. Študij na 

fakulteti, ki je članica 

skupine najboljših 

evropskih poslovnih šol, 

daje vrednost pridobljeni 

diplomi in omogoča 

študijsko in 

profesionalno mobilnost.  

 

 

Študij na fakulteti je 

naravnan zelo praktično 

in vključuje obravnavo 

konkretnih primerov iz 

poslovnega sveta. 

Druženje s študenti, 

zaposlenimi v drugih 

podjetjih in ustanovah, 

je tudi odlična priložnost 

za navezovanje 

poslovnih stikov in 

mreženje.  

 

Ob vedno hitrejšem 

življenjskem ritmu, ko 

nam zmanjkuje časa 

tudi za vsakodnevne 

obveznosti, se zdi 

študij ob delu skorajda 

neuresničljiv cilj. Ne le 

zaradi časa, ki ga ima-

mo vedno manj – 

študij ob delu je 

pogosto nedoseg-

ljiv tudi zaradi 

visokih šolnin. 

Fakulteta za 

m a n a g e m e n t 

pa tudi zaposlenim štu-

dentom omogoča brezpla

čen študij na podiplom-

skih študijskih programih 

druge stopnje: Manage-

ment, Ekonomija in 

finance in Management 

trajnostnega razvoja. 

Brezplačni podiplomski študijski pro-

grami tudi za zaposlene študente 

 V izvedbo predavanj na 

študijskih programih 

Fakultete za manage-

ment so vključeni števil-

ni strokovnjaki iz prak-

se.  

                      Več ...                                                 

                       

http://www.fm-kp.si/si/novice/1612
http://www.fm-kp.si/si/novice/1619


Tokratni 5. slovenski 

MoodleMoot je obiskalo 

34 udeležencev, ki so 

spremljali dogajanje v 

različnih sekcijah.  

V plenarnem delu je 

Andrej Flogie predstavil 

projekt Pedagogika 1:1 v 

luči kompetenc 21. stole-

tja, Tomi Dolenc in Janko 

Harej, ki sta predstavi-

la Arnes, e-šolsko torbo in 

Moodle.  

                       Več ...     

 

Štiri leta zatišnja so na 

Fakulteto za management 

ponovno pripeljala t. i. 

MoodleMoot, kot se v 

svetu imenuje srečanje 

uporabnikov Moodla, 

odprto-kodnega učnega 

okolja. V petek, 27. juni-

ja, se je odvijala 5. med-

narodna konferenca moo-

dle.si, ki jo je, v sodelova-

nju z UP FM in tovarno 

idej, organiziral Zavod 

Brina.  

Dr. Cristina Serbanica: Univerza — poslovne povezave, prenos 

znanja in regionalna vključenost v Evropi 

predavateljica na Con-

stantin Brancovean 

U n i v e r s i t y ,   

z a p o s l e n i m 

fakultete pre-

davala o kon-

ceptu univerz – 

o poslovnih 

povezavah med 

njimi, prenosu 

znanja in o 

regionalni vključenosti v 

Evropo.               Več...                

Fakulteta za manage-

ment ne le svojim štu-

dentom, ampak tudi 

zaposlenim nudi možnost 

dodatnega izobraževanja 

ter širjenja obzorij z razli-

čnih področij.  

Na tokratnem predava-

nju je dr. Cristina Serba-

nica, ki prihaja iz Romu-

nije in je zaposlena kot 

Novice FM  

Intervju s prof. dr. Borutom Likarjem o pomenu 

inoviranja 

Prof. dr. Borut Likar je 

30. junija nastopil v 

oddaji RTV Slovenija Voli 

in izvoli. Z voditel-

jem Igorjem Kermeljem 

sta govorila o pomenu 

inoviranja za gospodars-

tvo in družbo ter o vlogi 

inovatorjev, prikazanih 

pa je bilo tudi nekaj 

izhodišč za 

obvladovan-

je poti od 

ideje do 

realizacije. 

Kot je pou-

daril prof. 

dr. Borut 

Likar, so pri 

tem ključne 

osebnostne kompetence 

in znanje posameznika 

oziroma inovacijsko-

poslovnega tima. Ta zna-

nja in kompetence prido-

bijo tudi študenti Fakulte-

te za management.  

                        Več ... 

 

 

Univerze se morajo 

zavedati prednosti 

mednarodnih povezovanj, 

saj sta prenos znanja in 

regionalna vključenost 

univerz na ravni Evropske 

unije ključnega pomena.  

 

 

 

Prof. dr. Borut Likar je 

doktoriral na Fakulteti za 

elektrotehniko Univerze v 

Ljubljani iz 

elektrotehniških znanosti 

in zaključil MBA študij na 

IEDC - Poslovni šoli Bled. 

Na FM je deloval tudi kot 

prodekan za raziskovalno 

delo. Objavil je več deset 

znanstvenih, strokovnih 

in poljudnih publikacij.  

 

 

 

 

Zanimivost letošnje 5. 

mednarodne konference 

moodle.si je bilo 

neposredno oddajanje 

dogodka prek spleta   
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5. mednarodna konferenca moodle.si 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1618
http://www.fm-kp.si/si/novice/1614
http://www.fm-kp.si/si/novice/1617
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Podjetniški dogodek 

leta na Obali, Podjetni-

ški UPi 2014, je 4. 

junija uspešno povezal 

podjetništvo, inovativ-

nost, kreativnost in 

dizajn. Projekt, ki je 

nastal na pobudo 

Fakultete za manage-

ment in letos k sodelo-

vanju privabil še števil-

ne partnerje, je za en 

dan postal osrednje 

stičišče podjetniškega 

okolja na Obali. Kot 

vsako leto doslej, pa 

smo ob koncu nagradili 

tudi najboljše študent-

ske podjetniške ideje.  

Spodbujanje podjet-

ništva preko promocije, 

stika s somišljeniki, 

izobraževanja ter vzpos-

tavljanje prijaznega 

podpornega okolja so 

ključne spodbude za 

lastno podjetniško pot. 

Predvsem mladih, kate-

rim lahko podjetništvo 

predstavlja karierno 

odločitev in način življen-

ja. Celodnevni podjetniški 

dogodek je privabil več 

kot 100 udeležencev, ki 

smo jih gostili v prostorih 

Fakultete za management 

in rektorata Univerze na 

Primorskem.  

                         Več ... 

Delavnica Milenijski cilji in trajnostni razvoj: realnost ali 

utopija 

 

»Vizija razvoja dogodka je 

postati regijska, čezmejna 

platforma za predstavitev, 

povezovanje in snovanje 

širših podjetniških 

aktivnosti, stičišče 

povezovanja akademske 

sfere in gospodarstva ter 

načrtovalcev politik 

podpore podjetništva v 

regiji oziroma mesto 

snovanja novih idej, 

ukrepov in projektov za 

preboj in ohranjanje 

konkurenčnosti.«  

 prof. dr. Mitja Ruzzier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Cagri je poudaril 

pomembnost trajnostnega 

razvoja in socialnega 

podjetništva, kar izvaja in 

razvija tudi Fakulteta za 

management.  

 

 

 

 

Med 16. in 20. junijem 2014 

je Fakulteta za management 

organizirala delavnico z naslo-

vom Milenijski cilji in trajnos-

tni razvoj: realnost ali utopija.  

Delavnico so vodili tuji gos-

tujoči predavatelji iz Turčije, 

Srbije in Slovaške, udele-

ženci delavnic pa so spoz-

nali trajnostne paradigme, 

modele in orodja, ki lahko 

prispevajo k uresničevanju 

milenijskih ciljev.   

 

Tovrstne delavnice 

organizira Fakulteta za 

management zelo pogos-

to, saj se zaveda 

pomembnosti izobraže-

vanja za povečanje uspe-

šnosti gospodarstva in 

razvoj družbe, zato nudi 

svojim študentom razno-

lika znanja ter izkušnje 

predavateljev izven slo-

venskih meja.  

Predavali so izr. prof. 

dr. Cagri Bulut iz Turči-

je, prof. dr. Larisa 

Jovanović iz Srbije ter 

pro f .  d r .  Dan ie l 

Klimovsky iz Slovaške.   

                       Več ... 

V podjetništvu je priložnost za mlade 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1609
http://www.fm-kp.si/si/novice/1613


Cankarjeva 5, 6101 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 

Odličnost in tradicija 

v izobraževanju, 

raziskovanju in svetovanju 

v managementu 

Informativni dnevi na Fakulteti 

za management 

Fakulteta za management napoveduje informa-

tivne dneve, in sicer: 

 v Kopru, 25. avgusta 2014, ob 17. uri 

 v Škofji Loki, 25. avgusta 2014, ob 17. uri 

 v Celju, 27. avgusta 2014, ob 17. uri 

Napovedujemo … 

Več ... 

Objavljen je razpis za vpis v podiplomske 

študijske programe 

Z a  š t u d i j s k o  l e t o 

2014/2015 smo razpisali 

pet magistrskih študijskih 

programov.  

Prijave na razpis v prvem 

prijavnem roku bodo na 

voljo od 9. junija do vključ-

no 5. septembra 2014 in 

sicer bodo kandidati oddali 

prijavo na razpis preko elek-

tronske vloge na spletnem 

portalu eVŠ.             Več ...            

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih 

programih ter o vpisu na fakulteto tudi na 

naslednjih povezavah:  

- Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 

- Spletna podstran Bodoči študent 

- Brošura o študijskih programih 2. in 3. stopnje 

- Brošura o magistrskem študijskem programu Management v angleščini  
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http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/novice/1604
http://www.fm-kp.si/si/novice/1604
http://www.fm-kp.si/si/novice/1604
http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html
http://www.fm-kp.si/zalozba/info/2S2014.pdf
http://www.fm-kp.si/zalozba/info/FM2014en.pdf
http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=sl

