FAKULTETA ZA MANAGEMENT
Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: (05) 610 20 03, (05) 610 20 20
Faks: (05) 610 20 15
E-pošta: referat@fm.upr.si
SPLETNA STRAN: www.fm.upr.si
INFORMATIVNA MESTA:
- Koper: UP FM, Cankarjeva 5, Koper
- Celje: UP FM – študijsko središče Celje, Ljubljanska cesta 5/a, 3000 Celje, tel. (03) 490 03 32
- Škofja Loka: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1/a, 4220 Škofja Loka, tel. (04) 506 13 70

Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2018/2019 razpisuje dva študijska programa prve
stopnje: univerzitetni študijski program Management in visokošolski strokovni študijski program
Management.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM MANAGEMENT SE BO IZVAJAL V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU.

***
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

MANAGEMENT

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študijski program traja tri leta.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni študijski program prve stopnje Management se lahko vpiše, kdor je opravil:
a) maturo,
b) poklicno maturo in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet,
ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati, ki se vpisujejo v študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje
angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim
potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
-

potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr.
TOEFL iBT score of 87-109, IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper
intermediate)
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-

maturitetno spričevalo iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuj jezika angleščina.

-

spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku,

-

diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal
v angleškem jeziku in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji in so na maturi opravili
angleščino kot tuj jezik, ne pošiljajo dokazila o znanju angleškega jezika; zahtevani podatek visokošolski
prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi: 60 % točk oz. poklicni maturi: 40 % in maturitetnem predmetu 20 %,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole:
40 % točk.
Kandidati iz točke c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu:
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole:

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Management (UN)
izvedba v slovenskem jeziku, Koper
izvedba v angleškem jeziku, Koper

Redni
40
20

Izredni
20

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic EU)
Management (UN)
izvedba v slovenskem jeziku, Koper
izvedba v angleškem jeziku, Koper

Redni
10
15

Izredni
10

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V ANGLEŠKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV.

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za prehode med študijskimi programi se šteje prenehanje študija na študijskem programu, v katerega
se je študent vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med
programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih
programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
- pristojna komisija UP FM, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s
predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje Management,
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-

ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem
programu.

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki se izvajajo v
državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil
in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent
prehaja.
Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom
1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih
ved in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica
študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija
lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s
področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS)
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in
ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno
opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če želijo diplomirati
v novem programu.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila o omejitvi vpisa.
Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve
učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat UP FM ali s
strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Management (UN)
2. letnik, Koper (izvedba v slovenskem jeziku,
izvedba v angleškem jeziku)
3. letnik, Koper (izvedba v slovenskem jeziku,
izvedba v angleškem jeziku)

Redni
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s
številom vpisnih mest za 1. letnik generacije
študentov

Študijski program je objavljen na spletni strani: http://www.fm-kp.si/si/management_un_1_stopnja.html

***
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študijski program traja tri leta.
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MANAGEMENT

VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management se lahko vpiše, kdor je opravil:
a) maturo,
b) poklicno maturo,
c) pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi:
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole:

60 % točk,
40 % točk.

Kandidati iz točke c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu:
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole:

60 % točk,
40 % točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Management (VS)
Koper
Celje
Škofja Loka

Redni
100
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic EU)
Management (VS)
Koper
Celje
Škofja Loka

Redni
10
-

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študija na študijskem programu, v katerega se
je študent vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med
programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih
programov.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
- pristojna komisija UP FM oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s
predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. stopnje Management;
- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem
programu.
Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki se izvajajo v
državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil
in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, v kateri letnik lahko študent
prehaja.
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Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom
1994, ki so končali izobraževanje po študijskih programih s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih
ved in so pridobili primerljive kompetence ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica
študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija
lahko, glede na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju
Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s
področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc ter se jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS)
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa in
ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno
opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno opraviti, če želijo diplomirati
v novem programu.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila o omejitvi vpisa. Študentu se izpiti,
ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta
predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog službe sprejme Senat UP FM ali s strani senata
pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.

Vpisna mesta
Management (VS)
2. letnik, Koper
3. letnik, Koper
2. letnik, Celje
3. letnik, Celje
2. letnik, Škofja Loka
3. letnik, Škofja Loka

Redni
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov

Študijski program je objavljen na spletni strani http://www.fm-kp.si/si/management_vs_1_stopnja.html.
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