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Management
Magistrski študijski program 2. stopnje

Zakaj management?
Kakšni so trendi v vodenju in kako se spremi-
nja poslovni svet? Kako deluje globalni trg? 
Kaj zares pomeni etika v poslovnem svetu? 
Kako delujejo teorije managementa v izobra-
ževanju na področju logistike, informatike in 
še kje? To je samo nekaj vprašanj, ki jih boste 
raziskali pri študiju managementa, ki ponuja 
tako praktično kot konceptualno znanje. 
Znanje managementa odpira vrata mnogih 
priložnosti!

Zakaj študij managementa na FM?
Študijski program Management na drugi • 
stopnji nadgrajuje znanje s prve stopnje, 
je interdisciplinarno zasnovan in ponuja 
najbolj aktualne vsebine na tem področju.
FM ima 15-letno tradicijo v poučevanju • 
managementa in najboljše predavatelje 
z dolgoletnimi izkušnjami.
Priložnost izmenjave mnenj s številnimi • 
gosti iz gospodarstva, ki se vključujejo v 
izvedbo programa.
Predavanja potekajo v majhnih skupinah • 
v treh študijskih središčih v Sloveniji.
Veliko možnosti za opravljanje dela študija • 
v tujini (na več kot 60 fakultetah v Evropi).
Možnost opravljanja nekaterih predmetov • 
v angleščini.

Predmetnik

Predmeti  1. letnika KT 

Ekonomski vidiki managementa 9

Pravni vidiki managementa 9

Management in organizacija 9

Obvezni smerni predmet 9

Izbirni smerni predmet 1 9

Izbirni smerni predmet 2 9

Strokovno razvojno delo 1 6

Predmeti 2. letnika KT 

Raziskovanje v managementu 9

Poljubni izbirni predmet 1 9

Poljubni izbirni predmet 2 9

Poljubni izbirni predmet 3 9

Strokovno razvojno delo 2 6

Magistrska naloga 18

KT – kreditne točke.

Trajanje: dve leti (4 semestri), 120 KT.
Kraj izvajanja študija: Koper, Celje in  

Škofja Loka.
Struktura: 4 temeljni predmeti, 3 smerni 

predmeti, 3 poljubno izbirni predmeti, 
strokovno-razvojno delo, magistrska nalo-
ga. Študenti imajo na izbiro 11 smeri. 

Naziv diplomanta: magister/magistrica 
managementa (mag. manag.).

Šolnina: šolnina za redni študij je skladno z 
72. členom ZViS financirana iz proračuna, 
šolnina za izredni študij bo še določena  
(v študijskem leru 2009/2010 je znašala 
2.500 EUR).

Pogoji za vpis: Pogoj za vpis je diploma 
1. stopnje ali star visokošolski študij-
ski program s področja managementa, 
poslovnih ved in prava. Kandidati drugih 
področij opravijo premostitveni program 
pred vpisom. Podrobnejši pogoji so obja-
vljeni na spletni strani fakultete. 



Kaj s študijem pridobite?
 Poglobljeno strokovno znanje s področja • 
managementa.
Široko poslovno, organizacijsko in upravljal-• 
no znanje.
Sposobnost kritičnega razumevanja politič-• 
nega, ekonomskega, kulturnega, družbene-
ga, pravnega in tehnološkega okolja.
Veščine za uvajanje rešitev in priprave • 
razvojnih načrtov organizacije.
Veščine učinkovite uporabe sodobnih infor-• 
macijsko-komunikacijskih tehnologij.
 Praktične izkušnje iz poslovnega okolja.• 

Smeri ter obvezni in izbirni smerni predmeti

Smer Obvezni in izbirni smerni predmeti

Splošni manage-
ment

Strateški management, Management projektov, Vodenje in manage-
ment kadrov, Trajnostna rast organizacije

Podjetništvo Podjetništvo, Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli, Mednarodno 
in tehnološko podjetništvo, Oblike in tehnike mednarodnega  
poslovanja

Pravni temelji 
managementa

Upravljanje gospodarskih in negospodarskih organizacij, Evropsko 
delovno in socialno pravo, Upravno pravo, Finančno in davčno pravo

Trženje Trženje med organizacijami, Marketinški management storitev, Mar-
ketinško komuniciranje, Management mednarodnega trženja

Management 
proizvajanja

Management proizvajanja, Management produktivnosti, Manage-
ment tehnologij, Management kakovosti

Management v 
izobraževanju

Teorije vzgojno-izobraževalnih organizacij, Razvojno načrtovanje 
in evalvacija, Profesionalni razvoj strokovnih delavcev, Marketing v 
izobraževanju

Management po-
slovne informatike

Management e-poslovanja, Informatika in informacijska družba, Ma-
nagement poslovnih informacijski sistemov, Management podatkov

Kritični manage-
ment

Izzivi kritičnega managementa, Kritične teme iz managementa javnih 
politik, Kategorialni aparat družboslovja, Politična ekonomija globali-
zacije in nasilje

Management logi-
stičnih storitev

Logistični sistemi, Globalna trgovina in logistični tokovi, Modeliranje 
v logistiki, Ekonomski vidiki logistike in transporta

Humano vodenje 
in vladanje nad 
ljudmi v produkciji

Zgodovina in kritika managerskih teorij, Komuniciranje in vodenje 
ljudi skozi pogajalske procese, Etika in kultura humanega upravljanja 
ljudi, Globalizacijski procesi, konflikti in problemi meje rasti

Obvezni predmet smeri je izpisan odebeljeno.

Izbirni predmeti
Fakulteta vsako leto razpiše omejeno število 
(2–3) smeri in izbirnih predmetov v vsakem 
študijskem središču. Izvedejo se izbirni 
predmeti in smer, ki jo je izbralo vsaj 15 
študentov.
Izbirne predmete študent lahko izbere med 
ponujenimi izbirnimi predmeti študijskega 
programa ter med predmeti drugih študij-
skih programov 2. stopnje na UP FM ali 
na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji 
in tujini.

Management



Ekonomija in finance
Magistrski študijski program 2. stopnje

Zakaj ekonomija in finance?
Reševanje mnogih svetovnih problemov in 
vprašanj zahteva znanje ekonomije. Ekonomi-
ja ponuja okvir za razmišljanje o vprašanjih, 
kot so npr.: Ali lahko vpeljava okoljskega 
davka zmanjša globalno ogrevanje? V kolikšni 
meri naj zasebni sektor izvaja zdravstvene in 
izobraževalne storitve? Kakšne so lahko posle-
dice reform v zdravstvenem in pokojninskem 
sistemu na podjetje in na zaposlene? Kako 
dosegati gospodarsko rast v času krize?

Zakaj študij ekonomije in financ na FM?
Ekonomija in finance je najsodobnejši • 
študijski program z najbolj aktualnimi 
vsebinami z obeh področij (akreditiran leta 
2008) in je mednarodno primerljiv.
Predavajo najboljši strokovnjaki s področja • 
ekonomije in financ z dolgoletnimi izkušnja-
mi v poslovnem svetu.
Poudarek je na učinkoviti uporabi teoretič-• 
nega znanja v poslovni praksi.
Predavanja potekajo v majhnih skupinah • 
v treh študijskih središčih v Sloveniji.
Veliko možnosti za opravljanje dela študija • 
v tujini (na več kot 60 fakultetah v Evropi).
Možnost opravljanja nekaterih predmetov • 
v angleščini.

Predmetnik

Predmeti  1. letnika KT 

Denar in finance 9

Ekonomija 9

Matematika v ekonomiji in financah 9

Obvezni smerni predmet 9

Izbirni smerni predmet 1 9

Izbirni smerni predmet 2 9

Strokovno razvojno delo 1 6

Predmeti 2. letnika KT 

Statistika v ekonomiji in financah 9

Poljubni izbirni predmet 1 9

Poljubni izbirni predmet 2 9

Poljubni izbirni predmet 3 9

Strokovno razvojno delo 2 6

Magistrska naloga 18

KT – kreditne točke.

Trajanje: dve leti (4 semestri), 120 KT.
Kraj izvajanja študija: Koper, Celje, in 

Škofja Loka.
Struktura: 4 temeljni predmeti, 3 smerni 

predmeti, 3 poljubno izbirni predmeti, 
strokovno-razvojno delo, magistrska nalo-
ga. Študenti imajo na izbiro dve smeri.



Kaj s študijem pridobite?
Poglobljeno strokovno znanje s področja • 
ekonomije in financ.
Široko znanje za načrtovanje, izvajanje in • 
koordiniranje najzahtevnejših projektnih 
nalog.
Sposobnosti in veščine uporabe zahtevnej-• 
ših metod ekonomske analize v praksi.
Sposobnost kritične in konstruktivne upo-• 
rabe znanj in idej ter posledično odgovorno 
sprejemanje odločitev.
Praktične izkušnje iz poslovnega okolja.• 

Smeri ter obvezni in izbirni  
smerni predmeti

Smer Obvezni in izbirni  
smerni predmeti

Ekonomija Uporabna mikroekonomika, 
Ekonomska politika, Medna-
rodna ekonomija, Teorija in 
analiza strukture trga

Finance Finančni management 
podjetja, Računovodstvo 
za managerje, Finančna 
ekonomika, Finančno raču-
novodstvo

Obvezni predmet smeri je izpisan odebeljeno.

Naziv diplomanta: magister/magistrica 
ekonomije (mag. ekon.).

Šolnina: šolnina za redni študij je skladno z 
72. členom ZViS financirana iz proračuna, 
šolnina za izredni študij bo še določena 
(v študijskem letu 2009/2010 je znašala 
2.500 EUR).  

Pogoji za vpis: Pogoj za vpis je diploma 1. 
stopnje ali star visokošolski študijski pro-
gram s področja managementa, poslovnih 
ved in prava. Kandidati drugih področij 
opravijo premostitveni program pred vpi-
som. Podrobnejši pogoji so objavljeni na 
spletni strani fakultete.

Izbirni predmeti
Fakulteta vsako leto razpiše omejeno število 
izbirnih predmetov v vsakem študijskem 
središču. Izvedejo se izbirni predmeti, ki jih 
izbere vsaj 15 študentov.
Izbirne predmete študent lahko izbere med 
ponujenimi izbirnimi predmeti študijskega 
programa ter med predmeti drugih študij-
skih programov 2. stopnje na UP FM ali 
na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji 
in tujini.

Kaj menijo študenti?
Kot diplomant univerzitetnega študija Fakul-
tete za management Koper sedaj na smeri 
Finance pridobivam poglobljena znanja s 
področja poslovnih in ekonomskih ved ter 
tako ohranjam »stik z znanjem«. Pohvalil 
bi pristop učiteljev, ki privlačno in zanimivo 
podajajo vsebine predmetov.

Miha Marcola, študent 1. letnika

Program sem izbrala zaradi lastnih interesov 
in področja dela, ki ga opravljam v podjetju. 
K odločitvi za vpis so prispevale tudi doseda-
nje pozitivne izkušnje z dodiplomskim študi-
jem na Fakulteti za management Koper.

Valentina Žnidaršič, študentka 1. letnika

Kot politolog mednarodnih odnosov sem se 
ukvarjal s proučevanjem regionalnega razvoja 
Primorske v dimenziji črpanja evropskih 
sredstev, sedaj želim nadgraditi znanje o go-
spodarskem razvoju, s posebnim poudarkom 
na endogenih teorijah rasti. Po dosedanjih iz-
kušnjah je bila odločitev za študij na Fakulteti 
za management Koper – modra izbira.

Blaž Maljevac, študent 2. letnika

Ekonomija in finance



Upravljanje trajnostnega razvoja
Magistrski študijski program 2. stopnje

Vzemite prihodnost v svoje roke!
Kakšna bo Slovenija, ko smrekovih gozdov 
skorajda ne bo več, ko bodo obmorski kraji 
pod vodo, reke izsušene, kmetijstvo in zimski 
turizem pa na robu propada? Ali pa bomo 
vendarle dosegli, da se črne vizije zapravljene 
prihodnosti v Sloveniji ne bodo uresničile? 
To so vprašanja, ki si jih postavljajo avtorji 
Projekta 50+, ki si želijo vplivati na boljšo 
prihodnost Slovenije (www.slovenija50plus 
.si). Evropska unija in z njo Slovenija se 
zavzemata za politiko sonaravno uravnote-
ženega ali »trajnostnega« razvoja, ki temelji 
na tehnološkem in gospodarskem napredku. 
Vplivajte na odgovorne, ki o tem odločajo pov-
sod po Sloveniji. Postanite akterji in vzemite 
prihodnost v svoje roke!

Zakaj študij upravljanja trajnostnega razvoja?
Povsem novo študijsko področje; študij je • 
interdisciplinarno zasnovan in ponuja naj-
bolj aktualne vsebine na tem področju.
Pridobitev znanja za vplivanje na obliko-• 
vanje politik sonaravno uravnoteženega 
ali »trajnostnega« razvoja.
S pridobljenim znanjem imate možnost • 
prenosa novih metod načrtovanja, organizi-
ranja, vodenja in nadziranja v organizacijah 
z upoštevanjem potreb trajnostnega razvoja.
Sposobnost kritične presoje managerskih • 
odločitev z vidika socialne in etične odgo-
vornosti organizacij.
Predavanja strokovnjakov iz treh različnih • 
področij: managementa in ekonomije, hu-
manistike ter zdravstva.

Kaj s študijem pridobite? 
Razumevanje širšega družbenega in narav-• 
nega okolja, globalizacijskih procesov in 
potreb trajnostnega razvoja.
Znanje in zmožnost presojanja tehnoloških • 
rešitev za potrebe trajnostnega razvoja.
Sposobnost analize, sinteze in napovedo-• 
vanja posledic pojavov na področju politike 
okolju prijazne organizacije.
Praktične izkušnje s področja reševanja • 
aktualnih problematik klimatskih, družbenih 
in ekonomskih sprememb.

Predmetnik

Predmeti 1. letnika KT 

Ekonomski vidiki managementa 9

Pravni vidiki managementa 9

Politika trajnostnega razvoja mana-
gementa  in upravljanja

9

Okoljska etika in trajnostni razvoj 6

Naravno okolje in mod. tehnologije 6

Obvezni smerni predmet 6/9

Izbirni smerni predmet 1 6/9

Izbirni smerni predmet 2 6

Strokovno razvojno delo 1 3

Predmeti 2. letnika KT 

Raziskovanje v managementu 9

Izbirni smerni predmet 3 6/9

Izbirni smerni predmet 4 6/9

Izbirni smerni predmet 5 6 

Poljubni izbirni predmet 1 6/9 

Poljubni izbirni predmet 2 6/9 

Strokovno razvojno delo 2 3

Magistrska naloga 18

KT – kreditne točke. Študent izmed izbirnih pred-
metov smeri izbere tri predmete po 9 KT oziroma 
pet predmetov po 6 KT.

Trajanje: dve leti (4 semestri), 120 KT.
Kraj izvajanja študija: Koper.
Struktura: 6 temeljnih predmetov, 1 ob-

vezni smerni in 3 oz. 5 izbirnih smernih 
predmetov, 2 poljubno izbirna  predmeta, 
strokovno-razvojno delo ter magistrska 
naloga.

Naziv diplomanta: magister/magistrica 
upravljanja trajnostnega razvoja (mag. 
upr. traj. raz.).

Šolnina: šolnina za redni študij je skladno z 
72. členom ZViS financirana iz proračuna; 
šolnina za izredni študij bo še določena.



Smeri ter obvezni in izbirni smerni predmeti

Smer Obvezni in izbirni smerni predmeti

Trajnostno 
upravljanje 
ekonom-
skih virov

Trajnostna gospodarska rast, Regionalna in strukturna ekonomika, Podjetni-
štvo in lokalni razvoj, Management inoviranja, Ravnanje z okoljem organiza-
cije, Družbena odgovornost gospodarskih družb, Trajnostna rast organizacije, 
Izzivi kritičnega managementa

Trajnostno 
upravljanje 
naravnih 
virov

Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, Ekologija sredozemskih 
gozdnih ekosistemov, Trajnostno kmetijstvo in krajina, Upravljanje voda in 
ekologija tal, Pokrajinska in humana ekologija, Ohranjanje in trajnostna raba 
biodiverzitete, Upravljanje in trajnostna raba zavarovanih območij, Sistemi 
in sistemska dinamika

Trajnostno 
upravljanje 
kulturnih 
in prostor-
skih virov

Ekonomska in socialna geografija, Pomen GIS-ov pri načrtovanju trajno-
stnega razvoja, Razvoj, urejanje in varstvo krajine, Regionalno planiranje, 
Regionalna klimatologija in klimatske spremembe, Geografija globalizacije in 
marginalnih območij, Antropologija prostora, Antropologija razvoja, Koncepti 
upravljanja in prezentacije dediščine, Razvoj koncepta trajnostnega sonarav-
nega razvoja, Novejša zgodovina ekonomskega razvoja, Trajnostni turizem

Trajnostno 
upravljanje 
okoljskega 
zdravja

Izbrana poglavja iz naravoslovja, Ocenjevanje vplivov na okolje in monito-
ring, Varnost in kakovost hrane, Kineziologija – izbrana poglavja, Osnove 
toksikologije, Osnove znanosti o okoljskem zdravju, Epidemiologija delovnega 
in življenjskega okolja, Ocenjevanje okoljskih tveganj

Obvezni predmet smeri je izpisan odebeljeno. V posameznem študijskem letu bo izvedeno omejeno 
število izbirnih smernih predmetov.

Pogoji za vpis: Pogoj za vpis je diploma 
1. stopnje ali star visokošolski študijski 
program s področij humanističnih ved, 
družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, 
prava, ved o živi naravi, ved o neživi nara-
vi, tehniških ved, proizvodnih tehnologij, 
transportnih storitev, zdravstva, osebnih 
storitev, varstva okolja ali kmetijstva, goz-
darstva in ribištva. Podrobnejši pogoji so 
objavljeni na spletni strani fakultete. 

Izbirni predmeti
Izbirne predmete študent lahko izbere med 
ponujenimi izbirnimi predmeti študijskega 
programa ter med predmeti drugih študij-
skih programov 2. stopnje na UP FM ali 
na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji 
in tujini. 

Upravljanje trajnostnega razvoja je skupni 
študijski program Fakultete za management 
Koper, Fakultete za humanistične študije 
Koper in Visoke šole za zdravstvo Izola.

Upravljanje trajnostnega razvoja



Raziskovanje. Raziskovalna dejavnost Fa-
kultete za management Koper je tesno vpeta 
v številne nacionalne in mednarodne razi-
skovalne projekte, v okviru katerih sodeluje 
s številnimi domačimi in tujimi visokošolski-
mi zavodi, inštituti in centri. Tesno sodeluje 
tudi z gospodarstvom. 

Izobraževanje. Fakulteta izvaja dodiplomske 
in podiplomske študijske programe, progra-
me za vseživljenjsko učenje in drugo izobra-
ževanje. Študijski programi so mednarodno
primerljivi, študenti ter visokošolski učitelji 
in raziskovalci pa so vključeni v sistem naci-
onalnih in mednarodnih izmenjav.

Za učinkovit, pester in razgiban študij ter 
čim večjo pri lagodljivost individualnim po-
trebam študentov fakulteta ponuja:

različne oblike poučevanja in učenja• 
širok nabor modulov in izbirnih  • 
predmetov
mobilnost (del študijskih obveznosti je • 
mogoče opraviti na drugih visokošolskih 
ustanovah v Sloveniji in tujini)
možnost študija v študijskih središčih  • 
v Celju in Škofji Loki
projektno delo• 
predavanja strokovnjakov iz gospodarstva• 
možnost opravljanja nekaterih predmetov • 
v angleščini

Knjižnica. Fakulteta ima lastno  
javno knjižnico, ki je specializirana za po-
dročja marketinga, managementa, računo-
vodstva, financ, poslovnega komuniciranja 
in drugih poslovnih ved.

Založba. Založba Fakultete za management 
Koper objavlja izsledke znanstvenorazisko-
valnega dela domačih in tujih strokovnjakov 
ter različne študijske publikacije.

Sedež fakultete
Cankarjeva 5, 6104 Koper
T: 05 610 20 00
F: 05 610 20 15
E: referat@fm-kp.si
www.fm-kp.si

Študijsko središče Celje
Ljubljanska cesta 5A, 3000 Celje
Referat za študentske zadeve
T: 03 490 03 32, 041 699 082
E: referat-ce@fm-kp.si 

Škofja Loka
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1A, 4220 Škofja Loka
T: 04 506 13 70, 04 506 13 03
E: referat-sl@fm-kp.si

www.fm-kp.si/vpis

Univerza na Primorskem 
Fakulteta za management Koper

Uredila Tatjana Trebec • Fotografije in oblikovanje Alen Ježovnik • Maj 2010


