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Dobrodošlica dekanje fakultete 

 

 

 

 

Dragi študentke in študenti! 

 

 

Le kaj nas žene naprej, da posegamo po znanju, novih izzivih in višjih ciljih? Naša notranja moč. Negujte 

jo, ne zapuščajte jo in vedno bo z vami. Kot dekanja UP Fakultete za management sem svojo vlogo 

sprejela zelo resno, sicer s kančkom previdnosti, ki pa se je prelevil v pogum in vztrajnost. To, 

spoštovane študentke in spoštovani študenti je notranja moč, zagon, da zmoremo! 

V preteklih mesecih smo se spopadali s turbolentnimi obdobji. Kljub sprostitvi ukrepov pandemije Covid-

19 se soočamo z vojno, višanjem cen primarnih surovin ter drugimi ekonomskimi dejavniki, ki v nas 

vzbujajo negotovost, strah, jezo in razočaranje. Sedaj je čas za pogled naprej, novo študijsko obdobje 

je pred vami, zato se povzpnite in zazrite v zeleno prihodnost polno upanja in optimizma.  

Na UP Fakulteti za management se zavedamo, da se podajate na potovanje, ki je drugačno od 

dosedanjih. Študijska pot je zahtevna, vendar bodite prepričani, da je to naložba vase, v vaš osebni in 

karierni razvoj, ki vam bo pripomogel pri spopadanju z izzivi. Izkoristite priložnosti, ki so vam bile dane. 

Praktične veščine, pridobljene med študijem, uporabite na svojih področjih z vso ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo.  

Smo edina javna poslovna fakulteta v Sloveniji, ki nudimo širok spekter uporabnih znanj v Sloveniji in v 

tujini, s poudarkom na managementu, ekonomiji in financah, pravu, trajnostnem razvoju in politologiji. 

Dodiplomski študenti, naj vas ne zapusti želja po nadgradnji znanja, bodite željni učenja in posegajte po 

magistrskih študijskih programih, ki jih ponujamo na UP Fakulteti za management. Za vzpon vaše 

kariere so potrebna znanja, ki jih lahko pridobite s študijem pri nas in vas učijo kako reagirati, ko naletite 

na pravno oviro; kako uporabiti vaše strokovno znanje v poslu; katere naložbe so dobre in katerim se je 

dobro izogniti; kako razrešiti najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevati k 

pozitivnim družbenim spremembam; kako se sploh spopasti v današnjem globaliziranem svetu na 

političnem in gospodarskem področju. 

Študenti magistrskih študijskih programov, ki zrelo zrete v prihodnost, lahko učinkovito delite znanje, 

namreč slednje spodbuja jasno in učinkovito komunikacijo ne le med vašimi sošolci in predavatelji 

ampak tudi v delovnem in družinskem okolju, kar privede do boljšega timskega dela ter daje vsem 

udeležencem motivacijo za učinkovitejše delo, boljše in izvirnejše ideje ter prijaznejše medosebne 

odnose. Raziskovalni duh pa lahko nadgradite z našim prenovljenim doktorskim študijskim programom 

tretje stopnje. 

Naj nova stavba in hodniki fakultete zaživijo z vami! Bodite del naše zgodbe ne le na prvi stopnji študija, 

povzpnite se še na drugo ter tretjo stopnjo in z nami pišite vašo karierno pot! 

 

izr. prof. dr. Tatjana Horvat, dekanja UP FM 
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Dobrodošli na UP Fakulteto za management! 

 

Študijski vodnik vsebuje vse osnovne podatke o fakulteti, študiju in študijskih programih, ki se izvajajo 

v študijskem letu 2022/2023 (v vodniku se okrajšava FM nanaša na Fakulteto za management). 

Pripravili smo ga z namenom, da študentom olajšamo začetek študija, na kratko predstavimo 

organiziranost fakultete in način dela ter nakažemo, kje najdete več informacij o posameznih vsebinah 

in področjih. Informacije in podatki predstavljajo veljavno stanje na dan objave študijskega vodnika. 

Zgodi se lahko, da po objavi pride do sprememb, zato prosimo, da spremljate tudi spletno stran 

fakultete, kjer so vedno objavljeni veljavni in redno posodobljeni podatki. Pomembnejše podatke smo 

v vodniku posebej označili. Pomembnejše povezave na spletno stran, kjer najdete več informacij, smo 

prav tako vključili v študijski vodnik – najdete jih v obarvanih okvirčkih.  

 

 

 

 

 

 

 

Vizija Fakultete za management se glasi: 

UP FM bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol s prepoznavnim vplivom na 

uspešnost gospodarstva in širšega družbenoekonomskega okolja v prostoru srednje in jugovzhodne 

Evrope ter Sredozemlja. 

 

UP FM deluje v skladu z etičnim kodeksom UP in v delovanju sledi naslednjim vodilnim načelom in 

vrednotam: 

UP FM je visokošolski zavod, ki deluje v okviru zakonov, statuta Univerze na Primorskem in Pravil 

Fakultete za management. Na Fakulteti za management utrjujemo akademsko skupnost ustvarjalnih, 

strokovno neodvisnih in samozavestnih ljudi, ki deluje v razmerah akademske svobode ter avtonomije 

v odnosu do države in politike. Naše delovanje temelji na načelih strokovne odličnosti, stalnega 

zagotavljanja in izboljševanja kakovosti ter humanizma in človekovih pravic. Svoje dosežke na 

področju znanosti in izobraževanja izmenjujemo z drugimi fakultetami in univerzami ter tako 

prispevamo svoj delež v svetovno zakladnico znanja, znanje pa prenašamo tudi  

v gospodarstvo in druge družbene dejavnosti. 
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Predstavitev fakultete 

Izobraževalna dejavnost 

Fakulteta za management izvaja dodiplomske in podiplomske 

študijske programe za pridobitev izobrazbe, programe za 

vseživljenjsko učenje (posamezne predmete) in drugo 

izobraževanje (seminarje, tečaje in podobno). V okviru 

mednarodne šole izvaja programe in posamezne predmete v 

angleščini za tuje in domače študente. 

Študij poteka na sedežu fakultete v Kopru.  

Študenti in diplomanti v študijskem letu 2021/2022: 

• 588 študentov (brez absolventov), 

• 479 dodiplomskih študentov (z absolventi), 

• 234 podiplomskih študentov (z absolventi)  

(202 magistrskih 2. stopnje, 32 doktorskih) (z 

absolventi), 

• 149 diplomantov v letu 2021, 

• 7523 diplomantov fakultete v obdobju 1995 – 2019. 

 

V študijskem letu 2022/2023 izvajamo: 

Študijska programa 1. stopnje: 

• Univerzitetni študijski program Management v 

slovenskem in angleškem jeziku 

• Visokošolski študijski program Management 

Magistrske študijske programe 2. stopnje: 

• Management v slovenskem in angleškem jeziku,  

• Ekonomija in finance v slovenskem in angleškem jeziku, 

• Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska 

diplomacija v angleškem jeziku, 

• Management trajnostnega razvoja in 

• Pravo za management  

ter doktorski študijski program 3. stopnje Management 

Raziskovalna dejavnost  

Raziskovalna dejavnost FM je tesno vpeta v številne 

nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte, v okviru 

katerih sodeluje s številnimi domačimi in tujimi visokošolskimi 

zavodi, inštituti in centri. FM tesno sodeluje tudi z 

gospodarstvom in zaposluje dva mlada raziskovalca. Na FM 

trenutno poteka: 

• sedemnajst raziskovalnih programov in projektov, 

• sedemnajst mednarodnih programov in projektov ter 

• dva projekta za gospodarstvo in druge uporabnike znanja. 

Raziskovalno delo je sestavni del dejavnosti visokošolskih 

učiteljev, raziskovalcev in sodelavcev FM. Raziskovalna 

skupina na FM ima 54 registriranih raziskovalcev, ki delujejo v 

okviru Inštituta za raziskovanje in svetovanje v managementu. 
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IRIS – Inštitut za raziskovanje in svetovanje v 

managementu 

IRIS združuje vse zaposlene visokošolske učitelje in 

raziskovalce, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na 

fakulteti. Raziskave Inštituta so prepoznavne v slovenskem in 

mednarodnem prostoru predvsem na področju raziskovanja 

managementa izobraževanja, sistema visokega šolstva, 

podjetništva in ekonomije. Raziskovalna dejavnost fakultete 

predstavlja gonilo sodelovanja z okoljem in vidno spodbuja 

mednarodno sodelovanje. 

CRPZ – Center za razvoj in prenos znanja 

Spletna stran: https//crpz.upr.si 

E-pošta: info@crpz.upr.si 

tel.: 05 663 77 85 ali 663 77 87 

Uradne ure: ponedeljek – petek od 9. do 15. ure 

Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem je 

usmerjen v pomoč raziskovalcem UP pri zaščiti in trženju 

intelektualne lastnine ter krepitvi sodelovanja raziskovalcev 

oz. raziskovalnih inštitutov univerze s podjetji. Podjetniško 

usmerjenim študentom pa ponuja možnost usposabljanja v 

pridobivanju podjetniških kompetenc, veščin in znanj prek 

programa Erasmus za mlade podjetnike. 

Področja delovanja CRPZ UP so: 

• zaščita intelektualne lastnine raziskovalcev UP ter 

komercializacija le-te v gospodarstvo, 

• krepitev sodelovanja med raziskovalci UP in podjetji prek 

skupnih projektov, 

• pomoč podjetnikom pri širjenju poslovanja na tuje trge, 

trženju inovacij in tehnologij ter vključevanju v 

mednarodne projekte, 

• podjetniške izmenjave bodočih in mladih podjetnikov pri 

izkušenih tujih podjetnikih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiziranost fakultete 

Vodstvo fakultete 

• Dekanja: izr. prof. dr.Tatjana Horvat 

• Prodekan za izobraževanje: doc. dr. Borut Kodrič 

• Prodekan za kakovost: izr. prof. dr. Armand Faganel  

• Prodekanja za raziskovalno in mednarodno dejavnost: 

izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip 

• Tajnik fakultete: Staša Ferjančič Rosso 

  

Programski direktorji 

• Visokošolski strokovni študijski program Management – doc. 

dr. Dušan Gošnik; 

• Univerzitetni študijski program Management v slovenskem 

jeziku – prof. dr. Žiga Čepar; 

• Univerzitetni študijski program Management v angleškem 

jeziku – prof. dr. Klemen Kavčič. 

• Magistrski program Management v slovenskem jeziku – izr. 

prof. dr. Aleksander Janeš; 

• Magistrski program Management v angleškem jeziku – prof. 

dr. Andrej Bertoncelj,  

• Magistrski program Management trajnostnega razvoja – 

prof. dr. Roberto Biloslavo; 

• Magistrski program Pravo za management – izr. prof. dr. 

Elizabeta Zirnstein; 

• Magistrski program Ekonomija in Finance – izr. prof. dr. 

Suzana Laporšek; 

• Magistrski program Politologija – mednarodni odnosi in 

gospodarska diplomacija – doc. dr. Primož Šterbenc. 

• Doktorski program Management – prof. dr. Anita Trnavčevič. 

 

Organi fakultete 

• Senat UP FM:  

prof. dr. Štefan Bojnec, izr. prof. dr. Igor Stubelj, izr. prof. dr. 

Aleksander Janeš, prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, doc. dr. 

Primož Šterbenc, izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, izr. prof. dr. 

Elizabeta Zirnstein, izr. prof. dr. Franko Milost, doc. dr. Borut 

Kodrič, doc. dr. Armand Faganel, izr. prof. dr. Igor Rižnar, izr. 

prof. dr. Tatjana Horvat ter predstavniki študentov: Alen 

Mujkić, Marija Kjimova, David Šavron.  

• Akademski zbor:  

Predsednik: prof. dr. Borut Likar, podpredsednik: prof. dr. 

Štefan Bojnec. V študijskem letu 2021/2022 sestavlja AZ UP 

FM: 52 visokošolskih učiteljev in sodelavcev in raziskovalcev 

14 predstavnikov študentov: Alen Mujkić, David Šavron, 

Dimitar Loskovski, Marija Kjimova, Hristijan Andrejevski, Anže 

Boršnak, Rebeka Žarkovič, Paolina Koceva, Matevž 

Podobnik, Nika Rozman Korpič, Jan Frančeškin, Neja 

Furlanič, Andraž Grgič in Kevin Naccari.  

• Študentski svet:  

predsednik: Alen Mujkić, podpredsednik: Dimitar Loskovski, 

Tajnik: Hristijan Andrejevski, dodiplomski študij: Anže 

Boršnak, Alen Mujkić, Teodora Zlatevska, Hristijan 

mailto:info@crpz.upr.si
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Andrejevski, Dimitar Loskovski, Marija Kjimova, David 

Šavron, podiplomski študij: Marinka Jakomin, Stefan 

Dragutinović, Barbara Švagan. 

 

Komisije senata 

• Komisija za študentske zadeve – 1. in 2. stopnja: prof. dr. 

Žiga Čepar, predsednik, izr. prof. dr. Mateja Jerman, 

namestnica predsednika, Alen Mujkić, predstavnik študentov 

1. stopnje, Matevž Podobnik, predstavnik študentov 2. stopnje  

• Komisija za študentske zadeve – 3. stopnja:  prof. dr. Anita 

Trnavčević, predsednica, prof. dr. Matjaž novak, namestnik 

predsednice, Jan Frančeškin – predstavnik študentov. 

• Komisija za študijske zadeve: doc. dr. Borut Kodrič, 

predsednik, prof. dr. Klemen Kavčič, namestnik predsednika, 

doc. dr. Patricia Blatnik, izr. prof. dr. Igor Stubelj, Rebeka 

Žarković, predstavnica študentov. 

• Komisija za priznavanje izobraževanja: izr. prof. dr. Igor 

Rižnar, predsednik, prof. dr. Žiga Čepar, namestnik 

predsednika, izr. prof. dr. Jasna Auer Antončič, izr. prof. dr. 

Mateja Jerman, Anže Boršnak, predstavnik študentov 

• Komisija za priznavanje znanja in spretnosti – KPZS:  izr. 

prof. dr. Tina Bratkovič Kregar, predsednica, doc. dr. Danjel 

Bratina, namestnik predsednice, Matevž Podobnik, 

predstavnik študentov. 

• Komisija za izvolitve v nazive: prof. dr. Borut Likar, 

predsednik, prof. dr. Anita Trnavčević, namestnica 

predsednika, prof. dr. Tina Vukasović 

• Svet za kakovost: prof. dr. Štefan Bojnec, , izr. prof. dr. 

Suzana Laporšek, prof. dr. Mirko Markič, prof. dr. Mitja 

Ruzzier, doc. dr. Ana Arzenšek, izr. prof. dr. Viktorija 

Florjančič, izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, izr. prof. dr. Franko 

Milost, doc. dr. Borut Kodrič, izr. prof. dr. Armand Faganel, 

doc. dr. Dubravka Celinšek, mag. Tatjana Trebec, 

predstavnica strokovnih služb, Benjamin Kralj, predstavnik 

študentov 1. stopnje, Jan Šahbaz Pergar, predstavnik 

študentov 2. stopnje in Jan Frančeškin, predstavnik študentov 

3. stopnje. 

• Komisija za strokovno-razvojno delo študentov – KSRDŠ: 

doc. dr. Borut Kodrič, predsednik, prof. dr. Klemen Kavčič, 

namestnik predsednika, izr. prof. dr. Jana Hojnik, doc. dr. 

Danijel Bratina, doc. dr. Primož Šterbenc, izr. prof. dr. 

Elizabeta Zirnstein, Matevž Podobnik, predstavnik študentov. 

• Komisija za znanstvenoraziskovalno delo študentov – 

KZRDŠ:  prof. dr. Anita Trnavčević, predsednica, izr. prof. dr. 

Aleksander Janeš, namestnik predsednice, prof. dr. Žiga 

Čepar, izr. prof. dr. Igor Stubelj, prof. dr. Mitja Ruzzier, Jan 

Frančeškin – predstavnik študentov. 

• Disciplinska komisija: prof. dr. Ajda Fošner, predsednica, 

doc. dr. Bojan Mevlja, Alen Mujkić, predstavnik študentov; 

Nadomestni člani: izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar, 

namestnica predsednice prof. dr. Mitja Ruzzier, namestnica 

člana, David Šavron, namestnik predstavnika študentov.  

Visokošolski učitelji in sodelavci  

• 52 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

• 18 strokovnih, tehničnih in administrativnih sodelavcev 

Visokošolski učitelji in sodelavci imajo dolgoletne izkušnje na 

izobraževalnem in raziskovalnem področju, predavajo in 

izpopolnjujejo se tudi na visokošolskih zavodih v tujini. Veliko 

jih ima dragocene izkušnje z vodenjem in svetovanjem 

podjetjem ter drugim organizacijam.  

V izvedbo študijskih programov vključujemo tudi ugledne 

strokovnjake iz gospodarstva in negospodarstva. 

Strokovne službe na FM 

• Dekanat (kabinet dekana, tajništvo, odnosi z javnostmi) 

• Splošna služba (pravne zadeve, informatika, kadri) 

• Služba za študijsko dejavnost (študijska dejavnost, 

referat za študentske zadeve in mednarodna pisarna) 

• Služba za raziskovalno dejavnost 

• Knjižnica 

 

Strokovne službe za podporo 

študentom  

Referat za študentske zadeve 

Referat se nahaja v 1. nadstropju  

Kontaktne osebe:  

Vesna Ahlin, 05 610 20 20 (dodiplomski programi v 
slovenskem jeziku) 

Marisol Pribac, 05 610 20 27 (dodiplomski programi v 
angleškem jeziku) 

Blaž Korent, 05 610 20 03 (podiplomski programi) 

E-pošta: referat@fm-kp.si 

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 11. do 13. ure, 

sreda od 12. do 16.30 ure. Četrtek: ni uradnih ur.  

  

Mednarodna pisarna 

V okviru referata za študentske zadeve deluje tudi 

mednarodna pisarna, ki skrbi za študente vpisane na 

programih, ki se izvajajo v angleškem jeziku ter  za 

informacije in obvestila glede mobilnosti študentov v tujini in 

tujih študentov na FM, in za mednarodne izmenjave 

predavateljev in strokovnih sodelavcev. 

Koordinatorka za mednarodne izmenjave:  

Marisol Pribac, 05 610 20 27 

e-pošta: referat@fm-kp.si, erasmus.student@fm-kp.si, 

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 11. do 13. ure, 

sreda od 12. do 16.30 ure. Četrtek: ni uradnih ur.  

 

mailto:referat@fm-kp.si
mailto:referat@fm-kp.si
mailto:erasmus.student@fm-kp.si
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Knjižnica 

Skupna knjižnica UP FM in UP PEF se nahaja na Cankarjevi 
5 v Kopru. 

Telefon: 05 610 20 05 

Vodja knjižnice: Tanja Gregorič 

E-pošta: izposoja@fm-kp.si, knjiznica@fm-kp.si 

Ponedeljek do petek od 8.00 do 16.00; Možne so spremembe 

urnika, ki bodo objavljene na spletni strani. 

V knjižnici: 

• je na razpolago sodobna strokovna literatura in periodika 

s področij managementa, ekonomije, prava, informatike 

ter vzgoje in izobraževanja v slovenščini in angleščini 

(približno 40.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva – 

vključno z diplomskimi, magistrskimi in doktorskimi 

nalogami, ter okoli 50 naslovov serijskih publikacij in več 

mednarodno priznanih baz podatkov s polnimi besedili 

člankov); 

• vodimo bibliografije visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

ter raziskovalcev, 

• omogočamo medknjižnično izposojo, 

• omogočamo dostop do baz podatkov in člankov v 

elektronski obliki, 

• skrbimo za dopolnjevanje repozitorija UP in dosegljivost 

zaključnih nalog v elektronski obliki. 

• izobražujemo uporabnike knjižnice. 

 

Oddaljen dostop do člankov in drugih virov 

Na https://remote.upr.si/ so navodila za oddaljeni dostop, s 

katerim lahko dostopate do člankov in drugih virov, ki so 

običajno dostopni samo iz omrežja Univerze na Primorskem. 

Prijava poteka na enak način kot za ŠIS. 

Več informacij o elektronskih virih je dosegljivih na 

https://www.upr.si/si/o-univerzi-/univerzitetna-

knjiznica/elektronski-viri/  

 

 

 

Karierni center UP 

Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo se 

nahaja na Titovem trgu 4. 

https://www.kariernicenter.upr.si/si 

E-pošta: kariernicenter@upr.si 

tel.: 05 611 76 36 

Uradne ure: ponedeljek - petek od 9. do 15. ure.  

Karierni center Univerze na Primorskem ponuja vrsto 

dejavnosti: poklicno svetovanje, seminarje in delavnice, 

karierne dni in obiske podjetij ter sodelovanje z delodajalci. 

Njegova naloga je usposobiti študente in diplomante v 

procesu kariernega razvoja in priskrbeti priložnosti za 

mreženje.  

Področja delovanja KC UP so: 

• celostni program vodenja osebne kariere (osebno in 

poslovno svetovanje), 

• programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, 

tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja), 

• Štipendijski sklad UP in še mnogo več! 

Prostori in informacijska podpora 

Predavalnice in oprema 

FM izvaja dodiplomske ter podiplomske študijske programe v 

novih prostorih na sedežu fakultete v Kopru, Izolska vrata 2. 

V novih, sodobno opremljenih prostorih je sedem predavalnic: 

P1 (72 sedežev), P2 (44 sedežev), P3 (44 sedežev), P4 (44 

sedežev), P5 INNOLAB (43 sedežev), P6 (108 sedežev), P 

10 (35 sedežev), P11 (20 sedežev) in 3 računalniške učilnice: 

P7 (16 sedežev), P8 (24 sedežev) P9 (40 sedežev)  ter 

referat in dve govorilnici, kabineti za predavatelje, dekanat in 

strokovne službe ter CRZP UP. 

 

Računalniške učilnice  

Študenti imajo v stavbi fakultete možnosti dostopa do 

računalnikov in brezžičnega računalniškega omrežja 

EDUROAM: 

• Študenti možnost uporabe računalniške učilnice, kjer 

lahko uporabljajo računalnike za izobraževalne namene 

vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 20.00, če je 

učilnica prosta.  

• Študenti lahko uporabljajo računalnike, namenjene 

študentom tudi v knjižnici na Cankarjevi 5. Na 

računalnikih je možnost dostopa do spletnih baz 

podatkov (ProQuest, Emerald, GVIN in druge). 

• V predavalnicah in na hodnikih fakultete lahko študenti 

dostopajo do brezžičnega omrežja EDUROAM. 

• V avli fakultete so postavljene informativne e-table, kjer 

lahko študenti – poleg urnika za tekoči dan in prihodnjih 

zagovorov magistrskih in doktorskih nalog – spremljajo 

tudi splošne informacije in informacije o bližajočih se 

dogodkih in aktivnostih na fakulteti. 

Študentski informacijski sistem ŠIS  

Do študentskega informacijskega sistema (ŠIS) študent 

dostopa prek spletne strani fakultete (meni zgoraj desno).  

Vsi študenti ob vpisu na fakulteto dobite uporabniško ime, ki 

je enako vaši vpisni številki ter geslo, ki velja za vse e-storitve 

(ŠIS, e-učilnica, intranet, Office 365). 

mailto:izposoja@fm-kp.si
mailto:knjiznica@fm-kp.si
https://www.upr.si/si/o-univerzi-/univerzitetna-knjiznica/elektronski-viri/
https://www.upr.si/si/o-univerzi-/univerzitetna-knjiznica/elektronski-viri/
http://www.kariernicenter.upr.si/si
mailto:kariernicenter@upr.si
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FM vodi prek ŠIS vse evidence od vpisa do konca študija. 

Študenti lahko v ŠIS uporabljajo elektronske storitve fakultete, 

npr. vpis v letnik študija, pregled svojih osebnih podatkov, 

pregled razpisanih izpitnih rokov, tiskanje potrdil, izpitna 

prijava/odjava, pregled prijavnic in rezultatov izpita, vpogled v 

svoj indeks ter pregled urnika, obvestil zaposlenih in finančnih 

obveznosti do FM. 

Visokošolski učitelji ŠIS pogosto uporabljajo za obveščanje 

študentov. Sporočila učiteljev študent prejme tudi na svoj 

šolski e-poštni naslov.   

V času študija lahko dostopajo do vseh vsebin ŠIS, po 

diplomiranju pa je dostop omejen. 

Prijava v ŠIS – v desnem zgornjem kotu spletne strani 

fakultete s klikom na gumb Prijava ali neposredno na 

https://vis.upr.si/fm/ 

Office 365  

Študent ima možnost uporabljati storitve Oblaka 365. Office 

365 vključuje Outlook (elektronsko pošto), Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams ter nekatere druge 

Microsoftove izdelke. 

Dostop do Office 365 je mogoč prek naslova: 

https://login.microsoft.com/. Prijavi se z vpisno številko + 

@student.upr.si (npr. 68171234@student.upr.si) in geslom za 

vstop v ŠIS. Uporaba Oblaka 365 omogoča tudi naložitev 

programske opreme na računalnik. Pravica uporabe oblačnih 

storitev preneha z zaključkom študija. 

Univerzitetni e-poštni naslov za študente 

Študentu se ob vpisu oblikuje e-poštni naslov, ki je sestavljen 

iz njegove vpisne številke in @student.upr.si (npr. 

68171234@student.upr.si). Vsa obvestila v času študija 

študenti prejemajo na ta poštni naslov.  

 

Pomembno! Vsa komunikacija z učitelji, referatom in drugimi 

strokovnimi službami fakultete in univerze bo potekala 

izključno prek univerzitetnega e-poštnega naslova. Učitelj 

študentu ni dolžen odgovarjati na sporočila, ki niso poslana iz 

univerzitetnega poštnega naslova. 

 

 

ZOOM – video konferenčni sistemi za 

predavanja in vaje v e-okolju 

Če bo v študijskem letu 2022/2023 potrebno predavanja in 

vaje izvajati na daljavo bodo le-ta potekala prek 

videokonferenčnega sistema ZOOM, ki ga na svoj računalnik 

prenesete na tej povezavi http://zoom.us 

Študenti bodo pri posameznem predmetu dostopali na 

povezavi, ki jo bo učitelj pri predmetu objavil v e-učilnici ali 

poslal po e-pošti. 

 

Kako do brezžičnega omrežja Eduroam? 

Eduroam je brezžično omrežje, ki študentom in zaposlenim 

na izobraževalnih in raziskovalnih zavodih omogoča varen 

dostop do omrežja. Na vašem prenosniku ali mobilnem 

telefonu izberite omrežje Eduroam. Prijavite se na enak način 

kot se prijavljate v ŠIS, in sicer tako, da uporabniškemu 

imenu (vpisna številka), ki ga uporabljate za prijavo v ŠIS 

dodate domeno student.upr.si (na primer: 

681912345@student.upr.si). 

V primeru težav z dostopom do informacijskih storitev se 

obrnite na podpora@upr.si  

 

 

E-učilnica 

E-učilnica je spletno učno okolje, v katerem poteka del 

izobraževalnega dela na FM. Do e-učilnice študent dostopa 

prek spletne strani fakultete (meni desno zgoraj). Dostop do 

e-učilnice imajo vsi študenti tekočega študijskega leta. 

Študenti pavzerji imajo omejen dostop do e-učilnice. 

Študenti se v e-učilnico prijavijo tako kot v ŠIS (vpisna 

številka in geslo). Z e-učilnico je podprta izvedba vseh 

predmetov. V e-učilnici bodo nekatere informacije dostopne 

vsem študentom, druge pa samo študentom, ki bodo vključeni 

v posamezne predmete.  

 

O načinu vključevanja študentov v predmet študente obvesti 

visokošolski učitelj na prvem predavanju, zato študentom 

priporočamo da se udeležijo prvih predavanj, kjer visokošolski 

učitelj študentom poda natančne informacije o načinu izvedbe 

predmeta in študijskih obveznostih pri predmetu. V e-učilnici 

študente spremlja mentor/učitelj. Pri predmetih, ki se izvajajo 

tudi v e-učilnici, je kontaktnih ur v predavalnici manj, zato si 

študenti čas in prostor študija lahko izbirajo sami in tako laže 

usklajujejo čas študija z drugimi obveznostmi. 

Učitelji študente posameznega predmeta obveščajo tudi prek 

e-učilnice. Sporočila iz e-učilnice dobijo študentje na 

univerzitetni e-poštni naslov. 

V primeru težav pri uporabi e-učilnice se študentje lahko 

obrnejo na Podporo e-izobraževanja (cei@fm-kp.si), glede 

vprašanj, povezanih s posameznim predmetom pa na 

učitelja/izvajalce predmeta. Ker je geslo za vstop v e-učilnico 

enako geslu za vstop v ŠIS, se študentje, v primeru pozabe 

https://vis.upr.si/fm/
https://login.microsoft.com/
mailto:68171234@student.upr.si
http://zoom.us/
mailto:681912345@student.upr.si
mailto:podpora@upr.si
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gesla, obrnejo na referat za študentske zadeve (referat@fm-

kp.si). 

Pomembno!  

Študentom ni dovoljeno povezovati kakršnih koli (zunanjih) 

naprav v računalniško omrežje. Študentom prek brezžičnega 

omrežja ali na računalnikih fakultete ni dovoljeno uporabljati 

ne-licencirane programske opreme, računalniških iger, 

prenosa ali objavljanja obscenih ali spolnih vsebin in 

podobnega. 

 

Aplikacija Studo 

Studo je mobilna aplikacija, ki olajša študijsko in obštudijsko 

življenje študentov Univerze na Primorskem. Povezuje vse 

digitalne sisteme univerze, ki jih potrebuje za uspešen študij. 

(Moodle, VIS/ŠIS, e-mail, ipd.). Aplikacija za študente ni 

obvezna. 

Kaj aplikacija omogoča? V aplikaciji bo študent enostavno 

dostopal do svojega urnika, predmetov, ocen, študijskega 

koledarja v katerega lahko vpišejo tudi svoje osebne beležke, 

novic s strani fakultete in univerze, študentskih svetov in 

novice iz Slovenije in sveta. Dostopa lahko do univerzitetne 

elektronske pošte, se prijavi in odjavi od izpita ter dostopa do 

svoje digitalne študentske izkaznice. Aplikacija bo tudi 

sporočala vse spremembe urnika s potisnim obvestilom kot 

tudi novo vpisanih ocen. Poleg tega pa lahko v aplikaciji pod 

funkcijo chat stopite v kontakt s kolegi, si izmenjajo 

informacije o študijo, obštudijskih aktivnostih, pridobite 

literaturo itd.  

Studo si prenesete na svoj osebni telefon in se prijavite s 

svojo univerzitetno identiteto, e-mail naslovom in svojim 

geslom, ki ga drugače uporabljajo za dostop do ŠIS-a. 

Povezava za prenos aplikacije: https://studo.com/app .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:referat@fm-kp.si
mailto:referat@fm-kp.si
https://studo.com/app
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Organiziranost študija 

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra in je 

sestavljeno: 

• iz jesenskega (1. in 2. kvartal) in spomladanskega (3. in 4. 

kvartal) semestra. Vsak semester traja 15 tednov. Študenti se 

udeležujejo predavanj in vaj po urniku, ki ga prejmejo na 

začetku vsakega kvartala oz. semestra; 

• iz treh izpitnih obdobij, ko študenti opravljajo izpite iz 

predmetov jesenskega oz. spomladanskega semestra. Prvo – 

zimsko izpitno obdobje je v času semestralnih počitnic; začne 

se v drugi polovici januarja in konča sredi februarja. Drugo – 

poletno izpitno obdobje je v juniju, takoj po koncu predavanj v 

spomladanskem semestru. Tretje – jesensko izpitno obdobje 

se začne sredi avgusta.  

Pregled študijskih obdobij in nekateri pomembnejši datumi za 

tekoče študijsko leto so zapisani v študijskem koledarju na 

strani 11. 

Študij na 1. stopnji 

Dodiplomski redni študij izvajamo v štirih obdobjih – kvartalih. 

Študenti v enem kvartalu poslušajo dva oziroma tri predmete. 

Po koncu predavanj sledi preverjanje in ocenjevanje znanja iz 

predmetov kvartala. Znanje se s krajšimi pisnimi izdelki, 

seminarskimi nalogami, kolokviji ipd. preverja in ocenjuje tudi 

med izvedbo predmetov, s čimer želimo študente spodbuditi k 

sprotnemu in učinkovitemu študiju. Študij poteka v 

dopoldanskem času. Študenti visokošolskega strokovnega 

študijskega programa delež kontaktnih ur obvezno opravijo v 

e-okolju prek e-učilnice ali v drugih spletnih okoljih.  

Dodiplomski izredni študij (VS program) poteka po posebnem 

razporedu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno. Po koncu 

predavanj za predmet sledi izpit, nato nov predmet. Izredni 

študij se izvede v štirih letih, vsako leto v obsegu 45 KT.  Pri 

posameznem predmetu se vse oblike neposrednega 

pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu do polovice 

števila ur, predvidnih za redni študij. Ostalo študenti opravijo 

kot samostojni študij. 

Študij na 2. stopnji 

Magistrske študijske programe 2. stopnje izvajamo kot redni 

študij, nekatere programe pa tudi kot izredni študij. Redni in 

izredni študij potekata v obliki predavanj in seminarskih vaj v 

štirih kvartalih. Po koncu kvartala sledi preverjanje in 

ocenjevanje znanja iz predmetov kvartala. Po koncu drugega 

in četrtega kvartala sledi izpitno obdobje. Predavanja potekajo 

med tednom od 16.30 naprej. Urnik predavanj prejmejo vsi 

študenti na začetku semestra. Študenti si študij lahko 

prilagodijo tudi z izbiro izbirnih predmetov. 

    2 

 

Študij na Fakulteti 

za management 
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Študij na 3. stopnji 

Doktorski študijski program izvajamo kot izredni študij. 

Predavanja na doktorskem študiju potekajo po vnaprej 

objavljenem urniku v popoldanskem času med tednom od 

16.30 ure dalje. Raziskovalno delo za pripravo članka in 

doktorske disertacije pod vodstvom mentorja poteka v 

dogovoru z mentorjem ves čas študija s srečanji v živo v e-

okolju. 

Pravice in obveznosti študentov 

Pravice in obveznosti študentov v času študija so opredeljene 

v več aktih, pravilnikih in navodilih, npr. Statutu Univerze na 

Primorskem, v Pravilniku o disciplinski odgovornosti 

študentov, v pravilnikih o preverjanju in ocenjevanju znanja, o 

diplomiranju, o anketiranju, o prispevkih in vrednotenju 

stroškov, o dodelitvi posebnih statusov in podobno. Od 

študentov se pričakuje, da se podrobneje seznanijo s 

pravilniki in pravili, ki urejajo študijsko in študentsko življenje.  

Poznavanje posameznega področja in poznavanje pravil 

lahko pomembneje vpliva na potek in organizacijo ter 

uspešnost študija. 

Pravice in obveznosti študentov so: 

• dostop do informacijskega sistema, e-učilnice in 

računalniškega omrežja, knjižnice in študijskih gradiv; 

• seznanitev z učnim načrtom predmeta in načrtom 

izvedbe predmeta; 

• biti pravično in pošteno ocenjen za učne enote, pri 

katerih je opravil z učnim načrtom predpisane študijske 

obveznosti; 

• imeti pogovorne ure z visokošolskim učiteljem; 

• prisostvovati in sodelovati na vseh javnih prireditvah na 

FM; 

• biti obveščeni o vseh spremembah študijskega 

programa za dokončanje študija; 

• izražati svoje mnenje o izvajanju študija, učnih enotah, 

delu učiteljev in delu strokovnih služb; 

• sodelovati v študentski organizaciji in postati kandidat za 

predstavnika študentov; 

• obiskovanje predavanj in vaj ter drugih aktivnosti, 

povezanih z opravljanjem obveznosti pri posameznih 

predmetih in učnih enotah; 

• se izkazati s študentsko izkaznico v zadevah, povezanih 

s študijem; 

• plačati prispevke za študij, v primerih ko se zaračunajo; 

• obvestiti Referat za študentske zadeve o vseh 

spremembah osebnih podatkov v času študija. 

Status študenta 

Status študenta se pridobi z vpisom v do- ali podiplomski 

študijski program na podlagi razpisa za vpis. Študent UP je 

oseba, ki je vpisana v študijske programe za pridobitev 

izobrazbe na Univerzi na Primorskem. Status študenta se 

izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico. 

Posebne oblike statusa študenta so študent s posebnimi 

potrebami, študent športnik, umetnik, kulturnik, študentke 

matere ipd. Podrobnejši opis je na spletni strani FM. 

Pravilnike, pravila in navodila najdete na spletnih 

straneh fakultete in univerze pod Interni akti. 

Obveščanje in komuniciranje s 

študenti 

Spletna stran 

Na spletni strani www.fm-kp.si študenti najdejo vse 

informacije o delovanju FM. Na njej so dostopne tudi nekatere 

publikacije, ki jih izdajamo na FM. Študente vabimo k ogledu 

in uporabi spletne strani, saj jo redno posodabljamo in na njej 

študente, zaposlene in širšo javnost obveščamo o dogajanju 

na FM in v okolju. 

Urnik 

Urnik je objavljen v intranetu.  Urnik je pripravljen v aplikaciji 

WiseTimetable in ga lahko spremljate po različnih kriterijih: po 

programih, predmetih, izvajalcih oz. prostorih. Študent si 

lahko urnik namesti tudi na pametni telefon v obliki mobilne 

aplikacije. Spremembe urnika so objavljene v spletnih 

obvestilih in takoj vidne tudi v urniku. 

 

Predmeti in druge učne obveznosti se izvajajo v obliki 

predavanj, vaj, seminarjev in drugih oblik študija, kot so e-

učilnica, projekti, obiski podjetij, terensko delo.  

 

Na dodiplomskem rednem študiju se predavanja in vaje 

izvajajo v blokih po 2, 3 ali 4 ure ob delavnikih (ponedeljek–

petek) v dopoldanskem času od 8.30 do 16.30 z odmorom za 

kosilo med 12. in 13. uro. Izjemoma pa lahko tudi po 16.30 

uri.  

 

Na dodiplomskem izrednem študiju se predavanja izvajajo v 

petek popoldne in ob sobotah dopoldne v blokih po 4 ure.  
 

Na magistrskih programih se predavanja in vaje izvajajo v 

popoldanskem času ob delavnikih s pričetkom ob 16.30.  

 

 

http://www.fm-kp.si/studenti/informacije_za_studente/status_studenta
http://www.fm-kp.si/predstavitev/interni_akti
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FM na družabnih omrežjih 

Na uradni Facebook strani fakultete objavljamo obvestila o 

novostih na fakulteti, gostovanjih strokovnjakov iz prakse, 

raznih razpisih, izzivih in priložnostih za študente.  

Vabljeni, da nas spremljate tudi na naši Facebook 

strani: www.facebook.com/fmkoper 

in Instagramu @fm.koper 

Študijska obvestila na spletu  

Obvestila za študente po posameznih študijskih programih se 

objavljajo v intranetu. Študent, ki je ob vpisu podal soglasje za 

obveščanje po e-pošti avtomatično prejme vsa objavljena 

obvestila za svoj študijski program po e-pošti. Na ta način je 

vedno sprotno obveščen o vseh spremembah urnikov, izpitnih 

rokov, aktivnostih na študijskem programu in drugih 

pomembnih zadevah. Soglasje je možno oddati ali prekiniti 

tudi tekom študijskega leta tako, da to sporočite v referat. 

Pogovorne ure učiteljev 

Pogovorne ure so namenjene individualni komunikaciji 

študentov z visokošolskimi učitelji, običajno za pomoč in 

svetovanje pri študiju, dodatnim razlagam snovi, dogovarjanju 

za mentorstvo pri zaključnem delu ipd.  

Študent se, v času pogovornih ur, lahko dogovori tudi za 

ogled izpitne naloge. Urnik pogovornih ur posameznega 

visokošolskega učitelja je objavljen na ŠIS pod kategorijo 

»Podatki o zaposlenem«. 

Visokošolski učitelji imajo pogovorne ure za študente v vseh 

študijskih središčih 30 minut pred izvedbo svojih 

predavanj/vaj in 30 minut po izvedbi predavanj/vaj.  

Veliko učiteljev je za pogovorne ure dosegljivih tudi po 

dogovoru, zato se za pogovorne ure lahko dogovorite 

individualno po elektronski pošti.  

Na FM imajo vsi zaposleni elektronski naslov v obliki 

ime.priimek@fm-kp.si, na katerega študenti lahko pošljejo 

svoja vprašanja. 

 

E-poštni naslovi učiteljev na UP FM so tvorjeni na 

naslednji način: Ime.Priimek@fm-kp.si. 

 

Priznavanje znanja in spretnosti 

Študenti ali kandidati za vpis lahko v skladu z zakonom o 

visokem šolstvu zaprosijo za priznavanje znanja in spretnosti, 

ki so jih pred vpisom v študijski program pridobili v formalnem 

izobraževanju (na vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih 

zavodih), neformalnem izobraževanju (tečaji, delavnice, 

seminarji in podobno) in/ali s priložnostnim učenjem (na 

delovnem mestu, doma in v vsakdanjem okolju). V skladu s 

pravilnikom o izvajanju strokovne prakse lahko študent 

zaprosi tudi za priznavanje strokovne prakse. Postopek 

priznavanja vsebuje:  

• kandidatovo identifikacijo znanja in spretnosti (priprava 

portfolia z vsemi dokazili),  

• vrednotenje, ki ga opravi visokošolski zavod (pristojna 

komisija) in 

• priznavanje znanja v vpisanem študijskem programu. 

Pred oddajo vloge za priznavanje znanja in spretnosti lahko 

študenti in kandidati za vpis (po predhodnem dogovoru) 

opravijo razgovor s strokovnim delavcem.  

Podpora študentom 

Za podporo študentom pri študiju skrbi Referat za študentske 

zadeve, na katerega se lahko študent obrne z vsemi 

vprašanji, ki se nanašajo na organizacijo študija in urejanje 

dokumentacije v zvezi z vpisom, izpiti, potrdili in podobno.  

Tutorstvo  

Na UP FM je vzpostavljen tutorski sistem, ki je namenjen 

vsem študentom študijskih programov tako na 1. kot na 2. 

stopnji. Gre za partnerski odnos med tutorjem in tutorandom, 

ki je namenjen izboljšanju študijskega procesa in uspešnosti 

študentov. Komunikacija med študentom in tutorjem 

študentom/učiteljem poteka po elektronski pošti, v e-učilnici 

ter v obliki osebnih srečanj. Komunikacija je običajno 

pogostejša na začetku študijskega leta, ko se študent prvega 

letnika prilagaja na novo okolje in način dela. Več o tutorstvu 

si lahko preberete na spletni strani UP FM in v e-učilnici 

Tutorstvo na FM. 

V primeru študentov s posebnimi potrebami se tutorstvo 

individualno prilagodi, kot je določeno s pravilnikom o 

študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem. 

Postani tutor tudi ti 

Tutor študent lahko postane vsak študent rednega in 

izrednega študija višjih letnikov študijskih programov 1. in 2. 

stopnje na UP FM. Naloge tutorja študenta so, med drugim, 

da tutorande seznanja s pravnimi in drugimi akti UP FM, ki 

določajo njihove pravice in dolžnosti v času študija, jih 

http://www.facebook.com/fmkoper
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seznanja s posamezniki in delovnimi telesi na UP FM, ki so 

pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj, ter 

svetuje pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem 

področju. Pred začetkom tutoriranja se tutorji študenti 

udeležijo usposabljanja; če tudi pozneje potrebujejo pomoč, jo 

lahko dobijo pri koordinatorju tutorjev študentov ter pri tutorjih 

učiteljih.  

Študent lahko postane tutor študent s prijavo na razpis. 

Podrobnosti prijave so vsako leto objavljene v razpisu, ki je 

objavljen predvidoma v marcu in avgustu.  

Več o delovanju tutorjev študentov si lahko preberete v 

pravilniku o tutorskem sistemu na UP, ki je objavljen v 

e-učilnici Tutorstvo na FM in na spletni strani UP FM. 

Mobilnost  

Erasmus + 

Del študijskih obveznosti lahko študenti opravijo tudi na 

visokošolskih ustanovah v tujini. Tam pridobljene kreditne 

točke lahko uveljavijo kot del opravljenih obveznosti v 

študijskem programu na FM.  Študenti se lahko udeležijo 

izmenjave v tujini prek različnih programov mobilnosti, kot so 

Erasmus+ in Ceepus, v tujini pa je mogoče opravljati tudi 

strokovno prakso. Razpise za študijske izmenjave objavi 

koordinator za mednarodno dejavnost. Študenti FM, ki želijo 

del študija ali strokovno prakso opraviti v tujini (kandidati), na 

podlagi objavljenega razpisa, mednarodnemu koordinatorju 

pošljejo prošnjo s prijavo. V prošnji utemeljijo željo po študiju 

na izbrani tuji univerzi, priložijo življenjepis v slovenščini in 

angleščini (oz. v jeziku države, v kateri nameravajo opraviti 

izmenjavo) in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. 

Predmete, ki jih bo študent poslušal v tujini, napiše na 

obrazec »Učni sporazum« (angl. Learning Agreement). 

Predmeti morajo biti po vsebini, zahtevnosti in kreditnih 

točkah primerljivi s predmeti FM, sicer jih ne bo mogoče 

uveljavljati v okviru študijskega programa. 

V zimskem semestru organiziramo informativni dan za vse 

študente, ki želijo več informacij o prijavi na razpis, možnostih 

izmenjav, uveljavljanju predmetov opravljenih v tujini ipd. 

Študenti, ki jih zanima, kako študijska izmenjava poteka, se 

lahko udeležijo tudi mednarodnega tedna UP, kjer študenti 

predstavijo in izmenjajo svoje izkušnje. Več informacij o 

študiju v tujini je objavljenih na spletni strani, študenti pa jih 

lahko dobijo tudi pri mednarodnemu koordinatorju v referatu.  

Univerzitetna in nacionalna mobilnost 

V okviru programa nacionalne mobilnosti lahko študent del 

rednih študijskih obveznosti namesto na matični univerzi, na 

kateri je redno vpisan, opravi v sorodnem študijskem 

programu ene od drugih treh univerz. Mobilnost ne sme biti 

krajša od 3. mesecev in ne daljša od 12 mesecev in 

ovrednotena mora biti z najmanj 15 ECTS na semester. Več 

informacij in potrebne obrazce najdete na spletni strani 

Nacionalna mobilnost. 

Univerza na Primorskem svojim študentom ponuja pestro 

ponudbo izbirnih predmetov z različnih področij. Pravilnik o 

izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem 

omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega 

študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih 

članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter 

nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del 

opravljenih študijskih obveznosti. Razpis za izbirnost najdete 

na povezavi Izbirnost predmetov med članicami UP. Na 

spletni strani Katalog predmetov za mobilne študente najdete 

seznam predmetov, ki jih fakultete ponujajo v okviru 

univerzitetne mobilnosti.  

Dvojna diploma 

Program Dvojne diplome (angl. Double Degree) je kombiniran 

študijski program, ki vodi do dveh diplom na dveh univerzah. 

Po uspešni izpolnitvi vseh študijskih obveznosti prejmete 

diplomo Fakultete za management in diplomo partnerske 

ustanove, s katero ima UP FM sklenjen sporazum. 

Na FM imamo trenutno sklenjen sporazum za program dvojne 

diplome na podiplomski stopnji z Moskovsko državno 

univerzo Lomonosov v Rusiji za dvojno diplomo magistrskega 

programa Ekonomija in finance in Politologija. Študent opravi 

en letnik na UP FM in en letnik na Univerzi Lomonosova v 

Moskvi ter pridobi dve ločeni diplomi. 

Za podrobnosti v zvezi z možnostjo vključitve v program 

dvojne diplome se obrnite na elektronski naslov info@fm-

kp.si. 

Spoštovanje avtorskih pravic  

Za spoštovanje avtorskih pravic pri pripravi vseh pisnih 

izdelkov v procesu študija je odgovoren študent. Če študent 

povzame besedilo drugega avtorja (ali njegov del) in ga 

prikaže kot lastno, krši materialne in/ali moralne 

pravice/avtorske pravice, kar je prepovedano tako z 

zakonodajo kot tudi s pravilniki UP in UP FM. Kadar učitelj 

zazna tako kršitev, ki jo je študent zagrešil v svoji seminarski, 

diplomski ali drugi nalogi, je dolžan sprožiti ustrezne postopke 

znotraj UP in UP FM. Te se lahko končajo s strogimi 

sankcijami (več o tem glej v pravilniku o disciplinski 

odgovornosti študentov UP). V študijskem procesu je 

najpogostejša kršitev moralnih avtorskih pravic plagiatorstvo.  

Plagiat je prikaz dela drugega avtorja kot lastnega, brez 

navedbe imena pravega avtorja ali brez navedbe vira. Pravno 

gledano gre za kršitev avtorske pravice, pri kateri si nekdo 

lasti tuje avtorsko delo. Plagiat je zato kršitev moralnega 

upravičenja avtorja do priznanja avtorstva. Avtor ima namreč 

izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu. 

https://www.upr.si/si/studij--vpis/mobilni-studentje/nacionalna-mobilnost/
https://www.upr.si/si/studij--vpis/izbirnost-med-clanicami-univerze/
https://www.upr.si/si/studij--vpis/mobilni-studentje/katalog-predmetov-za-mobilne-studente/
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Plagiatorstvo pri visokošolskih pisnih izdelkih se najpogosteje 

zgodi tako, da: 

• plagiator tuje avtorsko delo označi s svojim imenom; 

• plagiator pri prevzemanju (citiranju in povzemanju) ne 

navede imena (pravega) avtorja. 

Za opredelitev plagiata obseg plagiata in njegov pomen nista 

pomembna. Plagiat je lahko le en stavek ali celotno delo. Za 

opredelitev plagiata tudi ni pomembno, ali je umeščen v bolj 

ali manj pomemben pisni izdelek, na primer v zaključno delo 

ali v forumu v e-učilnici. Za nastanek plagiata tudi ni potrebno, 

da ima plagiator namen narediti plagiat. Bistveno je, ali plagiat 

dejansko nastane – ali je plagiator tuje delo prikazal kot 

lastno. Zato obramba, da plagiator ni želel narediti plagiata ali 

ni vedel, da je prikaz tujega dela kot lastnega plagiat, ni 

ustrezna. Študent mora biti pri pripravi pisnih izdelkov 

pozoren na to, katera avtorska dela drugih avtorjev je 

uporabil, in jih ustrezno prevzeti tako med besedilom (z 

bibliografskimi sklici) kot tudi z dokumentiranjem v seznamu 

virov in literature (z bibliografskimi opisi), pri čemer sledi 

navodilom za izdelavo pisnih izdelkov UP FM.  

Fakulteta za management izključno z namenom 

preprečevanja plagiatorstva uporablja programe za odkrivanje 

podobnih vsebin in vsako kršitev sankcionira.  
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ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2022/2023 

Jesenski in spomladanski semester ter izpitna obdobja – dodiplomski in podiplomski redni študij  
 

Jesenski 

semester 

1. kvartal  ponedeljek, 3. oktober – petek, 18. november 2022 

zaključno preverjanje znanja po kvartalu ponedeljek, 21. november – petek, 25. november 2022 

2. kvartal  ponedeljek, 28. november 2022 – petek, 20. januar 2023 

zaključno preverjanje znanja po kvartalu ponedeljek, 23. januar – petek, 27. januar 2023 

Zimsko izpitno obdobje (4 tedni) ponedeljek, 23. januar – petek, 17. februar 2023 

 

Spomlad. 

semester 

3. kvartal  ponedeljek, 20. februar – petek, 7. april 2023 

zaključno preverjanje znanja po kvartalu torek, 11. april – petek, 14. april 2023 

4. kvartal  ponedeljek, 17. april – petek, 9. junij 2023 

zaključno preverjanje znanja po kvartalu ponedeljek, 12. junij – petek, 16. junij 2023 

Poletno izpitno obdobje (4 tedni) ponedeljek, 12. junij – petek, 7. julij 2023 

Jesensko izpitno obdobje (4 tedni) sreda, 16. avgust – torek, 12. september 2023 

Konec študijskega leta sobota, 30. september 2023 

 
 
Dodiplomski in podiplomski izredni študij 

Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim predmetnikom, ki se določi do 1. 

oktobra 2022, in lahko vsebuje določena odstopanja od zgoraj navedenega študijskega koledarja. 

 
Pomembnejši dogodki UP in UP FM 

Akademski zbor in prednovoletno srečanje UP FM četrtek, 15. december 2022  

Teden Univerze na Primorskem ponedeljek, 13. marec – petek, 17. marec 2023 

Promocija doktorjev znanosti UP četrtek, 20. oktober 2022 in ponedeljek, 13. marec 2023 

Inavguracija izvoljenih v redne profesorje torek, 14. marec 2023 

20. slovesna akademija Univerze na Primorskem petek, 17. marec 2023 

25. slavnostna podelitev diplom in priznanj UP FM četrtek, 13. april 2023 

Mednarodni teden Univerze na Primorskem ponedeljek, 3. april  – petek, 7. april 2023 

Akademski zbor UP FM in zaključek 2022/2023 četrtek, 15. junij 2023  

Orientacijski dnevi za tuje študente  četrtek, 29. september – sobota, 1. oktober 2022 in      petek, 17. 

februar - sobota, 18. februar 2023 

 
 
Pedagoškega procesa prosti dnevi in prazniki 

Rektoričin dan  sreda, 19. oktober 2022 

Dan reformacije ponedeljek, 31. oktober 2022 

Dan spomina na mrtve torek, 1. november 2022 

Dan samostojnosti in enotnosti ponedeljek, 26. december 2022 

Novoletni »most«  torek, 27. december – petek, 30. december 2022 

Novo leto ponedeljek, 2. januar 2023 

Slovenski kulturni praznik sreda, 8. februar 2023 

Velikonočni ponedeljek ponedeljek, 10. april 2023 

Dan upora proti okupatorju četrtek, 27. april 2023 

Prvomajski »most«  petek, 28. april 2023  

Praznik dela ponedeljek, 1. maj in torek 2. maj 2023 

Marijino vnebovzetje torek, 15. avgust 2023 
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Študijske obveznosti  

Študijske obveznosti so vse obveznosti, ki jih mora študent po 

študijskem programu opraviti do konca študija, to so obvezni 

in izbirni predmeti, praktično usposabljanje, strokovna praksa, 

diplomska naloga in podobno.  

Predmeti imajo različne vsebine in študijske obveznosti ter 

način ocenjevanja znanja in učnih izidov, kar je razvidno iz 

učnega načrta predmeta, ki je dostopen v ŠIS. Vsaka 

študijska obveznost je ovrednotena s kreditnimi točkami po 

ECTS (European Credit Transfer System). Kreditne točke so 

merska enota za vrednotenje časa študija, ki ga študenti v 

povprečju porabijo, da uspešno opravijo študijske dejavnosti 

in obveznosti. Ocenjujemo, da mora povprečen študent za 

povprečno oceno prav dobro (8) za 1 ECTS vložiti od 25 do 

30 ur dela (študija). 

Te ure vključujejo sodelovanje pri kontaktnih urah, študij, 

pripravo skupinskih in individualnih nalog, pripravo na izpit, 

opravljanje izpita idr. Za en letnik, ki je ovrednoten s 60 

ECTS, študenti v povprečju namenijo od 1.500 do 1.800 ur 

študija. 

Indeks  

Študijske obveznosti – predmete ali druge obveznosti, ki jih 

mora študent opraviti v tekočem študijskem letu, ima vsak 

študent zapisane v elektronskem indeksu, dostopnem v ŠIS.  

V elektronski indeks se vpisujejo končne ocene pri predmetu, 

tam, kjer je predmet razdeljen na dva dela, pa tudi delne 

ocene; v tem primeru se končna ocena zapiše, ko sta 

pozitivno opravljena oba dela izpita.  

Prisotnost na predavanjih in vajah 

Prisotnost na predavanjih in vajah je obvezna pri večini 

predmetov. Uspešno opravljene vaje, naloge, predstavitve in 

druge obveznosti pri predmetu lahko vplivajo na uspešno 

opravljen predmet, saj le tako lahko učitelj presodi, ali je 

študent dosegel učne rezultate pri predmetu.  

Zelo priporočamo, da se udeležite vseh predavanj in vaj ter 

drugih oblik študija, saj to lahko vpliva na uspešnost študija in 

študijskega napredka. V primeru bolezni ali kakšne druge 

upravičene odsotnosti to sporočite učitelju čim prej. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Znanje študentov pri predmetih preverja in ocenjuje 

visokošolski učitelj ves čas trajanja predmeta in na različne 

načine (npr. krajši ali daljši pisni izdelki, aktivno sodelovanje 

pri izvedbi, nastopi, ustni ali pisni izpiti ob koncu izvedbe 

predmeta). Struktura končne ocene se med predmeti 

razlikuje.  

    3 

Študijske obveznosti 

 

 

 

Študijske obveznosti 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Vpis v višji letnik 

Izbirnost 

Zamenjava in prehodi med programi 

Diplomiranje 

 

 

 

 



 
 
3 Študijske obveznosti 
  

14 
 

Znanje študentov se oceni z ocenami od 1 (nezadostno) do 

10 (odlično) oziroma z »opravil« ali »ni opravil« (npr. 

seminarji, delavnice). 

Način preverjanja znanja je opisan v učnem načrtu vsakega 

predmeta pa tudi v načrtu izvedbe, ki je objavljen v e-učilnici 

vsakega predmeta. Visokošolski učitelji študentom vse 

informacije v zvezi s tem podajo na prvem predavanju. 

V tekočem študijskem letu lahko študenti pristopijo k izpitom v 

treh izpitnih obdobjih (zimsko, poletno in jesensko izpitno 

obdobje). Redni študenti lahko pristopijo k preverjanju in 

ocenjevanju znanja tudi ob koncu vsakega kvartala za 

predmet, ki se je v kvartalu izvajal. 

Podrobni postopki v zvezi s preverjanjem in 

ocenjevanjem znanja ter pravicami študentov so 

opredeljeni v pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 

znanja UP. 

Prijava na izpit 

Na izpitni rok se študenti prijavijo prek ŠIS (elektronska 

prijava) najpozneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa tri 

dni pred izpitnim rokom. Študenti, ki nimajo poravnanih 

zapadlih finančnih obveznosti do FM, se ne morejo prijaviti na 

razpisane izpitne roke.  

Ogled izpitne naloge 

Študent ima pravico do vpogleda v svojo izpitno nalogo in 

pojasnil glede ocene. V skladu s pravilnikom o preverjanju in 

ocenjevanju znanja mora učitelj razpisati ogled izpitnih nalog 

v roku 15 dni po objavi rezultatov. 

 

Ponavljanje izpita 

Študent, ki ni bil uspešen, lahko v tekočem študijskem letu 

izpit opravlja največ trikrat. V času študija lahko študent 

opravlja izpit pri istem predmetu največ šestkrat. 

Študent, ki je že uspešno opravil izpit, lahko enkrat izpit 

ponovno opravlja zaradi izboljšanja dosežene ocene. Pri tem 

se upošteva višja izmed opravljenih ocen.  

Ugovor zoper oceno 

Študent lahko ugovarja zoper oceno, ki jo je prejel. 

Obrazložen pisni ugovor, ki ga naslovi na dekana, mora 

oddati najpozneje v treh delovnih dneh po objavi ocene ali 

vpogleda v izpitno nalogo. 

Potrdilo o opravljenih obveznostih 

Študenti si lahko iz ŠIS-a sami natisnejo informativni pregled 

opravljenih in neopravljenih obveznostih. V referatu na željo 

študenta izdajo uradno potrdilo o opravljenih obveznostih. 

Vpis v višji letnik 

Študent se lahko vpiše v višji letnik, ko izpolni pogoje (število 

KT), ki so določeni v posameznem študijskem programu. 

Referat za študentske zadeve študentom, ki izpolnjujejo 

pogoje, od druge polovice julija naprej pošilja vabila k vpisu 

za vpis v višji letnik. Študenti se lahko vpišejo v višji letnik 

najpozneje do 30. septembra v tekočem študijskem letu. 

Podrobnejše obvestilo o tem je objavljeno tudi na spletni 

strani. 

Če študent želi nadaljevati študij po prekinitvi, daljši od dveh 

let, odda vlogo za nadaljevanje študija po prekinitvi na 

pristojno komisijo za študentske zadeve. 

 

 

 

 

Izbirnost 

Študenti lahko na vseh študijskih programih določen delež 

študijskih obveznosti opravijo v okviru izbirnosti na FM, na 

drugih fakultetah Univerze na Primorskem ali na drugih 

visokošolskih zavodih v Sloveniji in v tujini. 

Izbirnost znotraj FM  

Izbirnost je možna: 

• iz nabora izbirnih predmetov vpisanega študijskega 

programa; 

• iz nabora izbirnih predmetov drugega študijskega 

programa iste ravni; 

• iz nabora predmetov, ki se izvajajo v angleškem jeziku v 

tekočem študijskem letu za tuje študente Erasmus+ 

izmenjave. 

Slovenska 
ocenjevalna 
lestvica 

Opis ocene 

10 (Odlično) Izjemno znanje z zanemarljivimi 

napakami. 

9 (Prav dobro) Nadpovprečno znanje, vendar z nekaj 

napakami.  

8 (Prav dobro) Solidno znanje. 

7 (Dobro) Dobro znanje, vendar z večjimi napakami. 

6 (Zadostno) Znanje ustreza minimalnim kriterijem. 

5–1 

(Nezadostno) 

Znanje ne ustreza minimalnim kriterijem.  

http://www.fm-kp.si/Media/Default/predstavitev/Interni_akti/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjvanju-znanja-UP_oktober2017.pdf
http://www.fm-kp.si/Media/Default/predstavitev/Interni_akti/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjvanju-znanja-UP_oktober2017.pdf
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Študent izbere izbirne predmete ob vpisu v letnik, v katerem 

je izbirnost predvidena (VS in UN Management v 3. letniku).  

V posameznem študijskem letu FM izvaja v posameznem 

študijskem središču omejeno število izbirnih predmetov. 

Informacijo o tem, kje in kdaj se posamezni izbirni predmet 

izvaja, prejmejo študenti pred vpisom oziroma je objavljena 

na spletni strani. 

Zamenjava izbirnega predmeta 

Izbirne predmete lahko študenti zamenjajo do 15. oktobra 

tekočega študijskega leta tako, da pošljejo elektronsko 

sporočilo v referat, ki zamenja predmet v indeksu. Po tem 

datumu lahko izbirne predmete zamenjajo samo na osnovi 

prošnje in priloženih dokazil, o kateri odloča Komisija za 

študentske zadeve UP FM. V tekočem študijskem letu se 

izvedejo izbirni predmeti, za katere se je odločilo vsaj 20 

študentov. Seznam izbirnih predmetov, ki ne bodo izvedeni, 

bo objavljen na spletni strani FM (med obvestili za študente) 

do 5. oktobra. Podrobnejše informacije o izbirnosti znotraj FM 

so na voljo v Referatu za študentske zadeve. 

Izbirnost izven FM  

Izbirnost je možna: 

• v okviru članic Univerze na Primorskem iz nabora 

ponujenih predmetov iste zahtevnosti na drugih članicah 

Univerze na Primorskem na podlagi razpisa, ki je 

objavljen na spletni strani univerze; 

• na drugih univerzah in visokošolskih zavodih v Sloveniji 

na podlagi vsakoletnega razpisa za nacionalno izbirnost.  

Celotno področje izbirnosti in mobilnosti v Sloveniji in tujini 

ureja pravilnik o med-univerzitetni mobilnosti študentov. 

Ponovni vpis v letnik, pavziranje, 

nadaljevanje študija po prekinitvi 

Študent, ki ne izpolni pogojev za vpis v višji letnik, lahko 

enkrat v času študija ponavlja letnik in s tem ohrani pravice iz 

naslova statusa študenta. Za ponavljanje letnika mora študent 

doseči število KT, ki je določeno v posameznem študijskem 

programu. Če je študent v času študija že ponavljal ali menjal  

študijski program, mu pravica do ponovnega vpisa v letnik ne 

pripada. Ponavljanje zadnjega letnika ni mogoče. Po vpisu v 

zadnji letnik se lahko študent vpiše v absolventski staž – 

podaljšanje zadnjega semestra zadnjega letnika.  

 

Če se študent odloči za ponovni vpis v letnik, mu ne pripada 

pravica do vpisa v absolventski staž. 

Če študent pavzira, ima prvo leto pavziranja enake pravice do 

opravljanja študijskih obveznosti kot študent s statusom (ne 

plača pristopov k izpitom). Ko nastopi drugo leto pavziranja 

(ne nujno zaporedno), pa posameznik plača stroške, ki so 

opredeljeni v ceniku fakultete oziroma univerze. 

 

Zamenjava študijskega programa 

Študenti lahko med študijem zamenjajo študijski program 

tako, da prenehajo izobraževanje v vpisanem programu in 

nadaljujejo izobraževanje v drugem študijskem programu. 

Študent na rednem študiju, ki je že bil vpisan v visokošolski 

študijski program, lahko enkrat zamenja študijski program iste 

ravni študija. V tem primeru študent odda prijavo za vpis v e-

VŠ enako kot pri prvem vpisu, zanj veljajo enaki prijavni roki 

kot za kandidate, ki se prvič prijavljajo za študij v skladu z 

razpisom.  

Študent lahko zaprosi za priznavanje študijskih obveznosti 

prvotno vpisanega študijskega programa tako, da odda vlogo 

na komisijo za priznavanje znanja in spretnosti. 

Prehodi med programi 

Študenti lahko, v skladu z zakonodajo in če je tako 

predvideno s študijskim programom (glej podatke pri opisu 

posameznega študijskega programa) in v razpisu za vpis, 

prehajajo med študijskimi programi. Za prehod se ne šteje 

sprememba študijskega programa ali smeri, ker obveznosti v 

prvem študijskem programu niso bile izpolnjene. 

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov 1. 

stopnje in programov višjih strokovnih šol ter med programi 2. 

stopnje. Prehod v drug študijski program se lahko opravi le v 

času vpisnega postopka. O tem, katere obveznosti in koliko 

KT se prizna, odločata komisija za študentske zadeve ter 

komisija za priznavanje znanja in spretnosti. Pri prehodih se 

upošteva doseženo število KT, zahtevnost glede na 

kvalifikacijski okvir in vsebine, tako da se zagotavlja 

kompetenčni profil diplomanta. 

Leto PLUS 

Tuji študent, ki se vpiše v študijski program 1. ali 2. stopnje v 

slovenskem jeziku in ni obiskoval slovenskih šol (osnovo in/ali 

srednjo), ima možnost, da se ob vpisu v 1. letnik vključi v 

LETO PLUS. S tem študent dobi pravico, da se mu ob 

izpolnjevanju pogojev – opravljene obveznosti v višini 30 

kreditnih točk po sistemu ECTS od tega 6 kreditnih točk iz 

tečaja slovenskega jezika v prvem letu študija, za eno leto 

podaljša status študenta. 

Če študent, ki je vključen v LETO PLUS, izpolni pogoje za 

redno napredovanje po študijskem programu, lahko 

napreduje v 2. letnik brez upoštevanja pravic, ki jih daje LETO 

PLUS.  

Študent, ki se želi vključiti v LETO PLUS, izpolni prijavnico in 

jo odda v referatu za študentske zadeve ob vpisu, vendar 

najpozneje do 30. oktobra v študijskem letu, v katerem se 

vpisuje. 
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Diplomiranje 

Za dokončanje študija študent izdela in zagovarja diplomsko 

delo v zaključnem letniku študija. Z opravljenimi vsemi 

obveznostmi po študijskem programu študent pridobi javno 

veljavno izobrazbo in strokovni ali znanstveni naslov v skladu 

z zakonom. Področje o pripravi in zagovoru diplomskega dela 

urejajo različni pravilniki za posamezne stopnje študija 

(strokovni naslov na 1. stopnji, strokovni naslov na 2. stopnji 

ipd.). Diplomanti, ki so dokončali študij v preteklem 

koledarskem letu, prejmejo diplomsko listino na slovesni 

podelitvi diplom, ki je vsako leto določeno s študijskim 

koledarjem. 

Na nekaterih študijskih programih lahko študent diplomsko 

delo nadomesti z raziskovalnim delom v času študija ali z 

diplomskim izpitom.  

 

 

 

 

 

 

 

Postopek diplomiranja je na študijskih programih 

različen. Kratek opis postopka diplomiranja na 

posameznem programu je objavljen v intranetu v 

zavihku Diplomiranje kjer je objavljen tudi seznam 

razpisanih tem za diplomske naloge in magistrske 

naloge.  

Nadaljevanje študija 

Diplomant, ki je opravil zagovor diplomskega dela in pridobil 

začasno potrdilo o diplomiranju, lahko nadaljuje študij na 

študijskem programu višje ravni tudi, če še ni prejel diplomske 

listine (če izpolnjuje pogoje za vpis v želeni študijski program). 

Prijavo za vpis (npr. v študijski program 2. stopnje) lahko 

odda tudi pred diplomiranjem, vendar mora do skrajnega roka 

za oddajo prijave predložiti tudi potrdilo o diplomiranju, sicer 

se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za vpis. 
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Študenti in odločanje 

Študenti so v odločanje na fakulteti in univerzi vključeni prek 

svojih predstavnikov v organih in komisijah FM: 

• Študentski svet UP FM, 

• Senat UP FM (trije predstavniki), 

• komisije za študentske zadeve UP FM (trije 

predstavniki), 

• Komisija za študijske zadeve UP FM (en predstavnik), 

• Svet za kakovost (trije predstavniki), 

• Komisija za priznavanje izobraževanja UP FM (en 

predstavnik), 

• Komisija za priznavanje znanja in spretnosti UP FM – 

KPZS (en predstavnik), 

• Komisija za znanstvenoraziskovalno delo študentov UP 

FM – KZRDŠ (en predstavnik), 

• Komisija za strokovno-razvojno delo študentov UP FM – 

KSRDŠ (en predstavnik), 

• Disciplinska komisija UP FM (en predstavnik), 

• Akademski zbor UP FM (petnajst predstavnikov). 

 

Ali veš kdo zastopa pravice študentov v organih in 

komisijah? Preveri na spletni strani: http://www.fm-

kp.si/predstavitev/organiziranost/komisije 

 

 

Študentski svet UP FM  

Izolska vrata 2, 6000 Koper, 2. nadstropje 

E-pošta: studentski.svet@fm-kp.si 

http://www.fm-kp.si/studenti/studentski_svet 

 

Študentski svet je organ študentov FM in šteje najmanj devet 

članov. Študentski svet UP FM vsako leto oktobra (za tekoče 

študijsko leto) razpiše volitve v študentski svet v skladu s 

pravilnikom, ki ga sprejme Študentski svet UP. Mandat 

izvoljenih članov traja eno leto. ŠS UP FM predstavlja 

komunikacijsko vez med študenti in vodstvom fakultete. 

Študentski svet razpravlja o vseh zadevah v zvezi s pravicami 

in dolžnostmi študentov, izraža mnenje o izobraževalnem 

delu v postopkih izvolitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

v nazive, oblikuje mnenja študentov za Študentski svet UP, 

voli člane delovnih teles in organov iz vrst študentov ter 

oblikuje mnenje o kandidatih za dekana FM. Študentski svet 

obravnava in sprejema tudi program in poročilo o obštudijskih 

dejavnostih, obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in 

razvoju izobraževalne dejavnosti. 

 

Seznam članov študentskega sveta je objavljen na 

spletni strani: http://www.fm-

kp.si/studenti/studentski_svet 

 

 

 

    4 

Organiziranost študentov 

 

 

 

Odločanje študentov 

Študentski svet 

Združenje Alumni FM 

ŠOUP 

Osredotočenost na študenta 

Spremljanje zadovoljstva 

 

 

 

 

http://www.fm-kp.si/predstavitev/organiziranost/komisije
http://www.fm-kp.si/predstavitev/organiziranost/komisije
mailto:studentski.svet@fm-kp.si
http://www.fm-kp.si/studenti/studentski_svet
http://www.fm-kp.si/studenti/studentski_svet
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Osredotočenost na študente 

UP FM skrbi za nenehen razvoj in uspešnost študentov pri 

študiju, pri pridobivanju veščin, pri osebnem razvoju in 

kariernih usmeritvah. UP FM zagotavlja študentom: 

• svetovalne storitve, povezane z vpisom, in informacije, 

povezane s študijem (Referat za študentske zadeve), 

• pomoč pri pridobivanju znanja, spretnosti in veščin s 

tutorskim sistemom, 

• informacije in pomoč pri meduniverzitetnih in 

mednarodnih izmenjavah (mednarodni koordinator), 

ustrezno organiziranost študentov in njihovo soodločanje 

v organih UP FM (študentski svet in zastopanost v vseh 

organih), 

• poklicno svetovanje in obveščanje o zaposljivosti 

diplomantov (strokovna praksa, karierni center), 

• vključevanje v znanstvenoraziskovalno in strokovno 

dejavnost UP FM (sodelovanje pri projektih). 

 

 

 

Spremljanje zadovoljstva študentov 

in diplomantov 

»Študentski glas seže v deveto vas« – mnenje študentov 

Poleg vključevanja predstavnikov študentov v organe FM 

imajo študenti FM možnost izražanja svojega mnenja tudi 

neposredno, prek študentske ankete, ki se izvaja vsako leto.  

 

Na UP FM izvajamo pri vseh predmetih anketo ob koncu 

izvedbe predmeta v kateri študenti ocenijo izvedbo predmeta 

in svoj napredek pri pridobivanju znanja in spretnosti. Z 

izsledki anket bomo izboljšali kakovost pri poučevanju. 

Anketa se izvaja v elektronski obliki prek ŠIS-a. 

 

Že vrsto let se izvaja tudi študentska anketa Univerze na 

Primorskem, ki se izvaja v elektronski obliki prek 

študentskega informacijskega sistema (ŠIS). Izpolnjevanje 

ankete je obvezno ob koncu vsakega semestra, ob prijavi na 

izpit v zimskem in letnem izpitnem obdobju.    

Izvedeta se dve anketi: 

• anketa o splošni organiziranosti, ki jo študent izpolni 

enkrat v času študijskega leta, običajno v juniju, ter  

• anketa za vsak predmet ali študijsko obveznost, pri 

kateri študent opravlja izpit in v kateri ocenjuje 

posamezno izvedbo predmeta in izvajalce, ta anketa se 

odpre po koncu vsakega semestra, v katerem se 

predmet izvaja. Študenti ocenijo tudi visokošolske 

učitelje pri predmetih. 

• po prejetju ocene za posamezen predmet študent 

prejme tudi vprašanja o ocenjevanju. 

Področje ureja pravilnik o izvajanju študentske ankete na UP. 

 

Enkrat letno, običajno v mesecu maju imajo študenti tudi 

možnost sodelovanja v fokusnih skupinah kjer lahko izrazijo 

svoje mnenje o študijskem programu. 

 

Diplomanti ob zaključku študija sodelujejo v anketiranju: 

• o poteku diplomiranja in sodelovanju z mentorjem, 

• o pridobivanju kompetenc v času študija. 

Vprašalnik lahko izpolnijo vsi diplomanti ob oddaji 

diplomskega dela v tehnični pregled. Sodelovanje v anketi je 

prostovoljno in anonimno. 

Rezultati anketiranja so objavljeni v poročilu o mnenjskem 

anketiranju, ki ga obravnava tudi Študentski svet UP FM. 

Poročilo potrdi senat UP FM. 

Poudarki iz analize anketiranja so objavljeni na spletni strani 

UP FM.  

V času študija se ponujajo številne priložnosti in izzivi 

za študente. Spremljajte jih na spletni strani 

http://www.fm-kp.si/studenti/razpisi in začnite graditi 

svojo karierno pot že zdaj. 

 

Študentska organizacija Univerze 

na Primorskem (ŠOUP) 

Čevljarska ulica 27, 6000 Koper  

Telefon: 05 662 62 20 

Faks: 05 662 62 25 

Mobilni telefon: 031 452 000 

E-pošta: info@soup.si 

Spletna stran: www.soup.si 

Fb: SOU.naPrimorskem 

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je 

skupnost študentov Univerze na Primorskem in je članica 

Študentske organizacije Slovenije. ŠOUP skrbi za izvajanje 

obštudijskih dejavnosti in vodi študentsko politiko na 

področjih, ki jih pokriva s svojimi resorji: mednarodna 

dejavnost, interesne dejavnosti, izobraževanje in študentsko 

svetovanje ter sociala in študentska problematika. ŠOUP 

zastopa interese študentov in mladih ter se zavzema za 

njihovo uresničevanje. 

 

 

 

http://www.fm-kp.si/studenti/razpisi
mailto:info@soup.si
http://www.soup.si/
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Šolnina in prispevki 
 

Šolnino rednega študija za državljane Slovenije in držav EU 

financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Študent ob vpisu plača prispevke za vpis. 

 

Študent rednega študija plača šolnino v dveh primerih: 

• če že ima doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni 

izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v 

katerega se vpiše,  

• če je na prvi in na drugi stopnji že bil vpisani v drug 

študijski program in mu je potekel status študenta v 

skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list 

RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16). 

 

Državljani držav nečlanic EU plačajo šolnino in prispevke za 

študij po ceniku UP razen, če obstaja meddržavni sporazum, 

ki določa drugače. 

 

Študenti, ki jim je prenehal status plačajo prispevke v skladu s 

cenikom. 

 

Višino šolnine in prispevkov vsako leto sprejme Upravni odbor 

Univerze na Primorskem. Cenik in splošni pogoji za 

plačevanje šolnin in prispevkov je objavljen na spletni strani 

univerze in članic. 
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5 Šolnina in prispevki 

Izvleček iz cenika izobraževanja – šolnine za študijsko leto 2022/2023  

Študijski program  Šolnina (v EUR) za letnik študija [1] 

Programi 1. stopnje   

Visokošolski strokovni študijski Management [3]   2.500* 4 (ob vpisu, januarja, marca in maja) 

Univerzitetni študijski program Management  

(v slovenskem jeziku) 

 

3.500 

 

4 (ob vpisu, januarja, marca in maja) 

Univerzitetni študijski program Management 

 (v angleškem jeziku) 

 

3.500 

 

4 (ob vpisu, januarja, marca in maja) 

Programi 2. stopnje – magistrski   

Management (v slovenskem in v angleškem jeziku)  4.000 4 (ob vpisu, januarja, marca in maja) 

Ekonomija in finance (v slovenskem in angleškem 
jeziku) 

5.000 4 (ob vpisu, januarja, marca in maja) 

Pravo za management  4.000 4 (ob vpisu, januarja, marca in maja) 

Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska 
diplomacija 

5.000 4 (ob vpisu, januarja, marca in maja) 

Management trajnostnega razvoja  4.000 4 (ob vpisu, januarja, marca in maja) 

Program 3. stopnje – doktorski – 3 letni   

Doktorski študijski program Management      3.000            3. letnik 3 (ob vpisu, decembra, februarja) 

Program 3. stopnje – doktorski – 4 letni   

Doktorski študijski program Management 

 

3.500          1. letnik 

3.000          2. letnik 

2.500          3. letnik 

1.000          4. letnik 

3 (ob vpisu, decembra, februarja) 

   

* Za izredni študij na visokošolskem strokovnem programu Management velja, da se tri letniki študija izvedejo v štirih letih pri 

čemer študent plača šolnino v štirih letih skladno z izvedenimi kreditnimi točkami v letu vpisa, šolnina za leto znaša 1.875 EUR. 

 

Izvleček iz cenika izobraževanja – prispevki za študij za študijsko leto 2022/2023 

Prispevki ob prvem vpisu v začetni letnik oz. v višji letnik (po merilih za prehode) 
študijskega programa za pridobitev izobrazbe: 

Znesek v EUR 

Prispevki – skupaj (prispevki vključujejo spodnje postavke):                                                                                                       37,80 
• prispevek za informacijski sistem univerze                                                                                                                                   16,80 

• prispevek za letno članarino za knjižnice univerze                                                                                                                       7,00 

• prispevek za interesno dejavnost študentov [4]                                                                                                                                         14,00 

  

Prispevki ob vpisu v višji letnik, absolventski staž oz. ob ponovnem vpisu v isti letnik 
študijskega programa za pridobitev izobrazbe: 

 

Prispevki – skupaj (prispevki vključujejo spodnje postavke):                                                                                                       37,80 
• prispevek za informacijski sistem univerze                                                                                                                                   16,80 

• prispevek za letno članarino za knjižnice univerze                                                                                                                       7,00 

• prispevek za interesno dejavnost študentov [4]                                                                                                                                            14,00 

  

Prispevki ob vpisu v programe vseživljenjskega izobraževanja: 36,16 
• vpisna dokumentacija  5,40 

• potrdilo o opravljenih obveznostih programa vseživljenjskega izobraževanja  0,78 

• prispevek za informacijski sistem univerze  16,80 

• prispevek za letno članarino za knjižnice univerze  

 

7,00 

Različna potrdila, sklepi in ostali dokumenti ter reševanje vlog  

• Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju  56,00 

• Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju 

in s priložnostnim učenjem  

210,00 

• Reševanje vloge za priznavanje oziroma uveljavljanje strokovne prakse  

• Reševanje vloge za vpis po merilih za prehode 

62,30 

92,95 
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5 Šolnina in prispevki 

• Izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi dveh in več let 

• Izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi deset in več let 

• Izdaja potrdila na podlagi uradnih evidenc (v slovenskem ali angleškem jeziku) 

56,00 

278,60 

1,82 

Drugi prispevki s področja študijske dejavnosti:  

• Diferencialni izpit  47,32 
• Četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti)  47,32 
• Komisijsko opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti)  
• Opravljanje posameznega izpita za študente brez statusa (druga in četrta alineja 171. člena 

Statuta UP) 

105,14 
 

47,32 

Priprava in zagovor dipl., mag. in dokt. dela za osebe iz 15. člena pravilnika [5]:   
• Visokošolski študijski program Management 240,00 

• Univerzitetni študijski program Management  280,00 

• Magistrski študijski programi 2. stopnje   490,00 

• Doktorski program 3. stopnje  980,00 
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•Študijsko področje: KLASIUS-P-16: 0413 Poslovanje in 

upravljanje, management  

 

• Vrsta programa: prvostopenjski univerzitetni študijski 

program 

 

• Strokovni naslov: diplomirani ekonomist / diplomirana 

ekonomistka (UN) 

 

• Raven izobrazbe: Slovenski okvir kvalifikacij SOK 7, 

Evropski okvir kvalifikacij EOK 6 

 

• Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 180 kreditnih 

točk (KT) 

 

• Trajanje programa: tri leta (šest semestrov) 

 

• Obveznosti: 33 predmetov (30 obveznih, 3 izbirni), 

diplomska naloga ali diplomski izpit. 

 

• Jezik izvedbe: slovenski, angleški 

 

 

Način izvedbe/ 

jezik izvedbe 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Redni 
slovenski/ 
angleški 

slovenski/ 
angleški 

slovenski/ 
angleški 

 

Temeljni cilji programa: 

• pri študentih razviti kompetence v skladu s kompetenčnim 

profilom diplomanta; 

• usposobiti diplomante za strokovno delo z visoko ravnijo 

analitične usposobljenosti; 

• usposobiti diplomante za strokovno-raziskovalno delo in 

prenos znanj v poslovni svet; 

• usposobiti diplomante za delo/zaposlitev v organizaciji na 

delovno mesto, ki zahteva praktična znanja, veščine in 

spretnosti; 

• usposobiti diplomante za odločanje na operativni ravni in 

izvršni ravni organizacije; 

• razviti odgovornega, trajnostno naravnanega diplomanta; 

• usposobiti diplomante za nadaljevanje študija na 2. 

stopnji oziroma jih ozavestiti o učenju kot vseživljenjskem 

izobraževanju. 

 

 

 

 

    6 

Programi 1. stopnje 

 

 

Univerzitetni program 
Managementl 

 

 

•  Programski direktor 

Izvedba v slovenskem jeziku: prof. dr. Žiga Čepar  

Izvedba v angleškem jeziku: prof. dr. Klemen Kavčič 
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Učni izidi programa: 

Diplomant bo zmožen: 

• Razumeti in vrednotiti poslovno okolje organizacije 

(razumeti družbene, gospodarske in politične okoliščine 

poslovnega okolja, prepoznati aktualne družbeno-

ekonomske probleme in posledice; razumeti sisteme, 

procese, vzroke in posledice; poznati in uporabiti glavne 

teorije in zakonitosti) 

• Obvladovanja poslovnih procesov in sistemov 

(načrtovati, organizirati, voditi, nadzirati procese in vire za 

doseganje ciljev v pridobitnih in nepridobitnih 

organizacijah; uporabiti teoretično znanje in uporabiti 

orodja za reševanje problemov, analizo procesov, 

inovativno delovanje ipd.) 

• Obvladovanja komunikacijskih veščin (delovati in 

komunicirati v mednarodnem poslovnem okolju v 

slovenskem in angleškem jeziku, obvladovanje 

komunikacijskih in retoričnih sposobnosti in spretnosti, 

sposobnosti predstavitve podatkov in informacij; 

argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč ter 

upoštevanje stališč drugih) 

• Obvladovanja informacijske tehnologije (uporabe 

sodobnih orodij za podporo odločanja v poslovni praksi, 

iskanje in predstavitev informacij),  

• Obvladovanje lastnega dela in medosebnih odnosov 

(samostojnega in timskega dela, prevzemanje 

odgovornosti za lastno delo oz. delo skupin, vodenje tima, 

samoiniciativnost in kolegialnost do sodelavcev) 

• Družbene odgovornosti in etičnosti (razumevanja 

temeljnih etičnih načel in družbeno odgovornega 

delovanja, razumevanja širšega, etično-moralnega okvira 

ekonomskega okolja ter uspešno podajanje odgovorov na 

izzive oz. vprašanja, ki ostaja znotraj okvirjev ekonomske 

in poslovne etike; kritičnega, reflektivnega in inovativnega 

delovanja in sodelovanja z okoljem) 

• Avtonomno strokovno delo (iskanja in uporabe različnih 

virov, samostojne uporabe znanja ekonomske in finančne 

teorije in analize v praksi, rabe raziskovalnih metod) 

 

Možnost zaposlitve diplomantov 

• Diplomanti se lahko zaposlijo v srednjem managementu, 

kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega 

managementa, računovodstva, kot svetovalci in 

podobno.  

• Možnosti za zaposlitev so v podjetjih, ki ponujajo bančne 

in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, storitvenih 

dejavnostih ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri.  

• Možnosti za zaposlitev so tudi v zdravstvu, v državnih 

službah ter drugih neprofitnih in nevladnih organizacijah.  

• Študijski program zagotavlja odlično osnovo študentom, 

ki želijo kariero v široki paleti poklicev ali opravljajo 

samostojno strokovno delo. 

 

Pogoji za vpis v 1. letnik 

a) splošna matura, ali 

b) poklicno maturo po programu Ekonomski tehnik in izpit 

iz enega od predmetov splošne mature; matematika ali 

angleščina, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je 

kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali 

c) pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski 

program. 

 

Pogoji ob omejitvi vpisa v 1. letnik:  

kandidati iz točke a) so izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri maturi: 60 % točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40 % 

točk. 

kandidati iz točke b) so izbrani glede na:  

- splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40 % 

točk, 

- uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk. 

kandidati iz točke c) so izbirani glede na: 

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu:  60 % točk, 

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40 % 

točk. 

Vsi kandidati, ki se vpisujejo 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. 

 

Pogoji za vpis v višji letnik 

Vpis po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 

napredovanje 

Po merilih za prehode se lahko v višji letnik univerzitetnega 

študijskega programa Management vpiše kandidat, ki prehaja 

s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved študijskega 

programa 1. stopnje ali dodiplomskega študijskega programa 

(pred ZViS 2004). 

 

V 2. ali višji letnik študijskega programa UN Management se 

lahko vpišejo kandidati, ki prehajajo iz visokošolskih študijskih 

programov oz. programov 1. stopnje z ekonomskih, 

poslovnih, organizacijskih in upravnih področij. 

Prehod je mogoč če: 

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
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• študijska programa ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih 

izidov in 

• se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica 

obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete univerzitetnega študijskega 

programa Management. 

 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem 

programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta 

predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je 

v predhodnem programu kandidat opravil, in ki se mu lahko 

priznajo. Vloge za prehode med študijskimi programu 

obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. Komisija 

v sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko 

kandidat vpiše. 

Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o 

višjem strokovnem izobraževanju: Po merilih za prehode se 

lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskega študijskega 

programa s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved. 

Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene 

vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora kandidat 

še dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu. 

Študijske obveznosti 

Program sestavljajo obvezni predmeti v 1., 2. in 3. letniku (30 

predmetov) in izbirni predmeti v 3. letniku (3 predmeti) ter 

diplomska naloga ali diplomski izpit (študent izbere). 

Vsebina predmetov – učni načrt predmeta 

Vsebina posameznega predmeta je zapisana v učnem načrtu, 

ki opredeljuje cilje, vsebino, učne izide, načine dela in načine 

preverjanja znanja. Učni načrti za vse predmete študijskega 

programa so objavljeni v ŠIS-u, do njih dostopate tako, da 

kliknete na ime predmeta v vašem indeksu. V e-učilnici 

predmeta je objavljen načrt izvedbe predmeta v tekočem 

študijskem letu. 

Izbirnost 

Izbirne vsebine programa obsegajo 18 KT. Fakulteta vsako 

leto zagotavlja izvedbo različnih izbirnih vsebin, tako da imajo 

študenti možnost vsebinsko pridobiti kar najširše znanje.  

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 18 KT (izbirni 

predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem 

visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene 

KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s 

pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. 

 

Napredovanje v višji letnik 

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti 

1. letnika v obsegu 51 KT. Študent napreduje v 3. letnik, če 

opravi vse študijske obveznosti 1. letnika in opravi študijske 

obveznosti 2. letnika v obsegu 51 KT.  

Z napredovanjem, ponavljanjem ali absolventskim stažem 

študent ohranja status študenta in s tem pravice, določene z 

zakonom. V skladu z zakonom lahko študent zaprosi za 

podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto. 

Ponavljanje letnika 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, 

če zbere 30 KT tekočega letnika. Tretjega letnika študent 

praviloma ne ponavlja. Opravljanju manjkajočih študijskih 

obveznosti je namenjen absolventski staž. 

Priznavanje znanja in spretnosti 

Na študijskem programu 1. stopnje se upoštevajo tudi znanja 

in spretnosti, pridobljena pred vpisom, v različnih oblikah 

formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali 

programov za izpopolnjevanje in neformalnega izobraževanja. 

Študenti znanja, pridobljena v formalnih oblikah 

izobraževanja, izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz 

katerih sta razvidna vsebina in obseg vloženega dela 

študenta, da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo po 

sistemu ECTS. 

Študentu univerzitetnega študijskega programa se na osnovi 

izkazanih listin neformalnega izobraževanja oz. portfolia 

(projekt, elaborat, izum, patent, objava idr. avtorskih del) 

lahko prizna do 30 KT obveznosti študijskega programa. 

Dokončanje študija 

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom 

predvidene obveznosti.  

Če se je študent na UP FM vpisal v 2. letnik, mora za 

dokončanje študija opraviti še vsaj 60 KT, če se je vpisal v 

3. letnik, pa najmanj 30 KT. Ostale kreditne točke lahko 

prenese z drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z 

mobilnostjo doma ali v tujini oziroma zaprosi za priznanje 

znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom. 

Študenti vpisani v program UN 2013 študij dokončajo, ko 

pripravijo in zagovarjajo diplomsko nalogo. Podrobnejše 

postopke o prijavi in pripravi diplomske naloge določa 

pravilnik o diplomiranju. Študenti programa UN 2013 morajo 

študij zaključiti do 30. 9. 2024. 

 

Študenti vpisani v program UN 2019 lahko namesto 

diplomske naloge izberejo diplomski izpit.  
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PREDMETNIK – izvedba 2022/2023 

 

1. letnik 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMETI ECTS P V 

SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 06-300 Management 6 35 35 1 S/A Markič 

2. 06-301 Uvod v mikroekonomijo 6 35 35 1 S/A Blatnik 

3. 06-302 Študijski in IKT praktikum 3 30 30 1 S/A Florjančič 

4. 06-303 Poslovno komuniciranje 6 35 35 1 S/A Arzenšek 

5. 06-304 Matematika za management 6 35 35 1 S/A Fošner, Strašek 

6. 06-305 Uvod v poslovno angleščino 3 15 15 1 S/A Rižnar 

7. 06-306 Osnove statistike 6 30 30 2 S/A Fošner, Strašek 

8. 06-307 Urejenost organizacije 6 35 35 2 S/A Kavčič 

9. 06-308 Uvod v makroekonomijo 6 35 35 2 S/A Novak 

10. 06-309 Pravni sistemi 3 20 20 1 S/A Djokič 

11. 06-310 Angleščina za management in marketing 3 15 15 2 S/A Rižnar 

12. 06-311 Uvod v marketing 6 35 35 2 S/A Faganel 

  SKUPAJ 60  

 

2. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMETI ECTS P V 

SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 06-312 Management ustvarjalnosti in inoviranja 6 35 35 3 S/A Likar 

2. 06-313 Poslovne finance 6 35 35 3/4* S/A Stubelj 

3. 06-314 Poslovna informatika 6 35 35 3/4* S/A Florjančič 

4. 06-315 Gospodarsko pravo 6 35 35 4 S/A Djokić, Zirnstein 

5. 06-316 Angleščina za družboslovne vede 6 30 30 3 S/A Rižnar 

6. 06-317 Računovodstvo 6 35 35 3 S/A Milost 

7. 06-318 Temelji podjetništva 6 35 35 3/4* S/A 
Gomezelj Omerzel, 

Auer Antončič 

8. 06-319 Strateški management 6 30 30 3/4* S/A Biloslavo 

9. 06-320 Etika in kultura v poslovnem svetu 6 35 35 4 S/A Kuzmanič, Šterbenc 

10. 06-321 Osnove raziskovalne metodologije 6 35 35 4 S/A Trnavčević 

  SKUPAJ 60  

* izvedba je v različnih semestrih v slovenskem in angleškem jeziku  

 

3. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMETI KT P V 
SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 06-322 e-Marketing 3 20 20 5 S/A Bratina 

2. 06-323 Finančni trgi, institucije in instrumenti 3 20 20 5 S/A Laporšek 

3. 06-324 Kontroling 3 20 20 5 S/A Milost 

4. 06-325 Trajnostni projekti v podjetništvu 3 20 20 5 S/A 
Gomezelj Omerzel, 

Hojnik 

5. 06-326 Podjetje in teorija trga 6 35 35 5 S/A Bojnec, Čepar 

6. 06-327 Delovno pravo 6 35 35 6 S/A Krapež, Zirnstein 

7. 06-328 Kadrovski management 6 35 35 5 S/A Širok 

8. 06-329 Ekonomska statistika 6 35 35 5 S/A Kodrič 
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Izbirni predmeti, ki se izvajajo v študijskem letu 2022/2023 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMETI ECTS P V IZVEDBA NOSILEC 

1. 06-332 Izzivi globalne ekonomije 6 35 35 S Čepar 

2. 06-335 Management projektov 6 35 35 S Markič 

3. 06-346 Strokovna praksa v organizaciji 6 4  S/A Gošnik 

4. 06-333 Prodaja in odnosni marketing 6 35 35 A Faganel 

5. 06-339 Aktualne podjetniške zgodbe 6 35 35 A Ruzzier, Auer Antončič 

6. 06-345 E-poslovanje 6 30 30 A Lesjak D. 

 
Legenda: 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu European Credit Transfer System 

KU = kontaktne ure oz. organizirane oblike pedagoškega dela (P = predavanja, V = vaje 

Izvedba: S = v slovenskem jeziku, A = v angleškem jeziku 

 

  IZBIRNI PREDMETI       

9.–11. 06-xxx Izbirni predmeti (3) 18   6 S/A  

12. 
06-330 

06-331 

DIPLOMSKA NALOGA ALI 

DIPLOMSKI IZPIT 
6 4 12  S/A  

  SKUPAJ 60      
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• Študijsko področje: KLASIUS-P-16: 0413 Poslovanje in 

upravljanje, management 

 

• Vrsta programa: prvostopenjski visokošolski strokovni 

študijski program 

 

• Strokovni naslov: diplomirani ekonomist / diplomirana 

ekonomistka (VS) 

 

• Raven izobrazbe: Slovenski okvir kvalifikacij SOK 7, 

Evropski okvir kvalifikacij EOK 6 

 

• Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 180 kreditnih 

točk (KT) 

 

• Trajanje programa: redni študij - tri leta (šest semestrov), 

izredni študij – štiri leta (osem semestrov) 

 

• Obveznosti: 31 predmetov (28 obveznih, 3 izbirni), 

strokovna praksa z zaključno nalogo 

 

• Jezik izvedbe: slovenski 

 

Način izvedbe 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Redni ✓ ✓ ✓ 

Izredni ✓ 

✓ in 

podaljšan 2. 

letnik 

✓ 

 

Temeljni cilji programa: 

• pri študentih razviti kompetence v skladu s kompetenčnim 

profilom diplomanta; 

• usposobiti diplomante za strokovno delo z visoko ravnjo 

praktične usposobljenosti; 

• usposobiti diplomante za strokovno-raziskovalno delo in 

prenos znanja v poslovni svet; 

• usposobiti diplomante za takojšnje delo/zaposlitev v 

organizaciji na delovno mesto, ki zahteva praktična 

znanja, veščine in spretnosti; 

• usposobiti diplomante za odločanje na operativni ravni; 

• razviti odgovornega, trajnostno naravnanega diplomanta; 

• usposobiti diplomante za nadaljevanje študija na 2. 

stopnji oziroma jih ozavestiti o učenju kot vseživljenjskem 

izobraževanju. 

 

 

 

 

    6 

Programi 1. stopnje 

 

 

Visokošolski strokovni 
program Management 

  

 

Programski direktor: doc. dr. Dušan Gošnik 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 
 
 
6 Programi 1. stopnje/ Visokošolski strokovni program Management 
 

 

 

Učni izidi programa 

Diplomant bo zmožen: 

• Razumeti in vrednotiti poslovno okolje organizacije 

(razumevanje predvsem ekonomsko, finančno in 

institucionalno okolje organizacije ter sposobnost analize 

tega okolja)  

• Obvladovanja poslovnih procesov in sistemov 

(načrtovati, organizirati, voditi, nadzirati procese in vire za 

doseganje ciljev v pridobitnih in nepridobitnih 

organizacijah; uporabiti teoretično znanje in uporabiti 

orodja za reševanje problemov, analizo procesov, 

inovativno delovanje ipd.) 

• Obvladovanja komunikacijskih veščin in spretnosti 

(delovati in komunicirati v mednarodnem poslovnem 

okolju v slovenskem in angleškem jeziku, obvladovanje 

komunikacijskih in retoričnih sposobnosti in spretnosti, 

sposobnosti predstavitve podatkov in informacij) 

• Obvladovanja informacijske tehnologije (uporabe 

sodobnih orodij za podporo odločanja v poslovni praksi, 

iskanje in predstavitev informacij) 

• Obvladovanja lastnega dela in medosebnih odnosov 

(samostojnega in timskega dela,  samoiniciativnost in 

kolegialnost do sodelavcev) 

• Družbene odgovornosti in etičnosti (razumevanja 

temeljnih etičnih načel in družbeno odgovornega 

delovanja, kritičnega, reflektivnega in inovativnega 

delovanja in sodelovanja z okoljem) 

• Avtonomnega strokovnega dela (uporaba pridobljenih 

znanj v praksi) 

 

Možnost zaposlitve diplomantov 

Diplomanti imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje 

svoje kariere: 

• lahko se zaposlijo v srednjem managementu, kot 

strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega 

managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno; 

• možnosti za zaposlitev so v podjetjih, ki ponujajo bančne 

in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v zdravstvu, v 

državnih službah, storitvenih dejavnostih, neprofitnih 

organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri. 

Študijski program zagotavlja odlično osnovo študentom, ki 

želijo kariero v široki paleti poklicev, ki opravljajo samostojno 

strokovno delo ter so del ekipe srednjega vodstvenega kadra 

v podjetju. 

Pogoji za vpis v 1. letnik 

• splošna matura, ali 

• poklicna matura ali zaključni izpit pred uvedbo poklicne 

mature, ali 

• pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski 

program. 

Pogoji v primeru omejitve vpisa v 1. letnik: splošni uspeh pri 

maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %) ter 

splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %). 

Pogoji za vpis v višji letnik 

Vpis po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 

napredovanje. 

Po merilih za prehode se lahko v višji letnik visokošolskega 

strokovnega študijskega programa Management vpiše 

kandidat, ki prehaja s področja ekonomskih, poslovnih in 

upravnih ved študijskega programa 1. stopnje ali 

dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004). 

  

Prehod je mogoč, če:  

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

• študijska programa ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih 

izidov in 

• se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica 

obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete univerzitetnega študijskega 

programa Management. 

 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem 

programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta 

predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je 

v predhodnem programu kandidat opravil, in ki se mu lahko 

priznajo. Vloge za prehode med študijskimi programu 

obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve. Komisija 

v sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko 

kandidat vpiše. 

 

Prehod iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o 

višjem strokovnem izobraževanju: Po merilih za prehode se 

lahko v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskega študijskega 

programa s področja ekonomskih, poslovnih in upravnih ved. 

Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene 

vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora kandidat 

še dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu. 

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v 

študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

 

 

Študijske obveznosti 

Program sestavljajo obvezni predmeti v 1., 2. in 3. letniku (28 

predmetov) in izbirni predmeti v 3. letniku (3 predmeti), v 3. 

letniku študenti opravijo obvezno strokovno prakso in 

pripravijo zaključno nalogo, ki je povezana z izbranim 

problemom v okviru strokovne prakse. 
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Vsebina predmetov – učni načrt predmeta 

Vsebina posameznega predmeta je zapisana v učnem načrtu, 

ki opredeljuje cilje, vsebino, učne izide, načine dela in načine 

preverjanja znanja. Učni načrti za vse predmete študijskega 

programa so objavljeni v ŠIS-u, do njih dostopate tako, da 

kliknete na ime predmeta v vašem indeksu. V e-učilnici 

predmeta je objavljen načrt izvedbe predmeta v tekočem 

študijskem letu. 

Izbirnost 

Izbirne vsebine programa obsegajo 18 KT. Študent lahko 

študijske obveznosti v obsegu 18 KT (izbirni predmeti) pridobi 

na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu 

v Sloveniji ali v tujini.  

Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v 

skladu s pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti. 

Napredovanje v višji letnik 

Študent rednega študija napreduje v 2. letnik, če opravi 

študijske obveznosti 1. letnika v obsegu 51 KT. Študent 

napreduje v 3. letnik, če opravi vse študijske obveznosti 1. 

letnika in študijske obveznosti 21. letnika v obsegu 51 KT. 

Študent izrednega študija se lahko ob prvem vpisu v 2. letnik 

študija vpiše z najmanj 39 KT, v podaljšan 2. letnik se lahko 

vpiše z najmanj 84 KT, v 3. letnik se lahko vpiše z najmanj 

129 KT. 

Ponavljanje letnika 

Študent lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, če zbere 30 KT 

tekočega letnika. Tretjega letnika študent praviloma ne 

ponavlja. Opravljanju manjkajočih študijskih obveznosti je 

namenjen absolventski staž. 

Priznavanje znanja in spretnosti 

Na študijskem programu 1. stopnje se upoštevajo tudi znanja 

in spretnosti, pridobljena pred vpisom, v različnih oblikah 

formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali 

programov za izpopolnjevanje in neformalnega izobraževanja. 

Študentje znanja, pridobljena v formalnih oblikah 

izobraževanja, izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz 

katerih sta razvidna vsebina in obseg vloženega dela 

študenta, da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo po 

sistemu ECTS. 

Na podlagi treh let delovnih izkušenj se študentom 

visokošolskega strokovnega študijskega programa prizna 9 

KT iz naslova praktičnega usposabljanja: strokovna praksa v 

organizaciji. 

Študentu visokošolskega strokovnega programa se na osnovi 

izkazanih listin neformalnega izobraževanja oz. portfolia 

(projekt, elaborat, izum, patent, objava idr. avtorskih del) 

lahko prizna do 30 KT (VS 2019)  obveznosti študijskega 

programa. 

 

 

Izredni študij 

Izredni študij se izvede v štirih letih po posebnem razporedu 

tako, da se predmeti izvajajo zaporedno, vsako leto v obsegu 

45 KT. Pedagoški proces se izvaja v petek popoldne in ob 

sobotah, vaje v e-okolju pa tudi med tednom. Pri 

posameznem predmetu se vse oblike neposrednega 

pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu do polovice 

obsega ur, predvidnih za redni študij. Ostalo študenti opravijo 

kot samostojni študij. 

Študent opravi: 

• prvo leto študija 8 predmetov 1. letnika, 

• drugo leto študija 3 predmete 1. letnika in 5 predmetov 

2. letnika, 

• tretje leto študija 5 predmetov 2. letnika in 4 predmete 3. 

letnika, 

• četrto leto študija 6 predmetov 3. letnika in strokovno 

prakso z nalogo. 

Študent lahko peto leto vpiše absolventski staž, če ima za to 

pogoje. 

Razpored predmetov po letu izvedbe je objavljen na strani 30. 

Dokončanje študija 

Študent dokonča študij, ko opravi vse s študijskim programom 

predvidene obveznosti. 

Če se je študent na UP FM vpisal v višji letnik  mora za 

dokončanje študija na UP FM opraviti vsaj 60 KT, če pa se je 

vpisal v 3. letnik, pa vsaj 30 KT. Ostale kreditne točke lahko 

prenese iz drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z 

mobilnostjo doma ali v tujini oz. zaprosi za priznavanje znanj 

in spretnosti, pridobljenih pred vpisom. 

Študenti vpisani v program VS 2013 študij dokončajo s 

pripravo in zagovorom zaključne projektne naloge. 

Podrobnejše postopke o prijavi in pripravi zaključne projektne 

naloge določa pravilnik o diplomiranju: strokovni naslov na 
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prvi stopnji študija. Študenti vpisani po programu VS 2013 

morajo študij zaključiti do 30. 9. 2024. 

Študenti vpisani v program VS 2019 opravijo strokovno 

prakso in zaključno nalogo z zagovorom. Področje ureja 

pravilnik od diplomiranju na 1. stopnji, ki je objavljen na 

spletni strani fakultete. 

Strokovna praksa in zaključna naloga 

Strokovna praksa je študijska obveznost 3. letnika in je 

povezana s pripravo zaključne naloge. Strokovna praksa 

obsega 6 tednov v organizaciji in jo študenti opravljajo v 

spomladanskem semestru 3. letnika (predvidoma v 4. 

kvartalu). V okviru prakse študent dela na strokovnem izzivu, 

ki ga natančneje razdela v zaključni nalogi. 

Vsi postopki od prijave do zagovora strokovne prakse in 

priprave zaključne naloge so določeni v Pravilniku o 

diplomiranju na 1 stopnji na visokošolskem programu 

(strokovna praksa in zaključna naloga). Navodila in obrazci za 

opravljanje strokovne prakse so objavljeni v e-učilnici 

Strokovna praksa in zaključna naloga. Študent se na delavnici 

v začetku 3. letnika seznani s postopki in obveznostmi ter 

oddajo potrebne dokumentacij za opravljanje strokovne 

prakse. Koordinator strokovne prakse je doc. dr. Danijel 

Bratina. 

  

 

 

PREDMETNIK – izvedba 2022/2023  

 

1. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ 

PREDMET 
KT P V 

SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 05-300 Uvod v management 6 35 35 1 R/I Meško 

2. 05-301 Poslovno komuniciranje 6 35 35 1 R/I Sedmak 

3. 05-302 Marketing 6 35 35 1 R/I Bratina, Dubrovski 

4. 05-303 Matematika za management 6 35 35 1 R/I Malej 

5. 05-304 Management nepridobitnih 

organizacij 
3 20 20 1 

R/I Mevlja 

6. 05-305 Študijski in IKT praktikum 3 30 30 1 R/I Florjančič, Sedmak 

7. 05-306 Strukturiranje organizacije 6 35 35 2 R/I Janeš 

8. 05-307 Ekonomsko okolje podjetja 6 35 35 2 R/I Čepar, Blatnik 

9. 05-308 Računovodstvo 6 35 35 2 R/I Jerman 

10. 05-309 Pravo za management 6 35 35 2 R/I Krapež 

11. 05-310 Poslovna angleščina 1 6 30 30 2 R/I Celinšek, Rižnar 

  SKUPAJ 60  

 

 

2. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ 

PREDMET 
KT P V 

SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 05-011 Management projektov 6 30 30 3 R/I Gošnik, Mevlja 

2. 05-012 Poslovna statistika 6 35 35 3 R/I Kodrič 

3. 05-013 Poslovna angleščina 2 6 30 30 3 R/I Celinšek, Rižnar 

4. 05-014 Osnove poslovnih financ 6 35 35 3 R/I Laporšek 

5. 05-015 Poslovna informatika 6 35 35 4 R/I  Florjančič 

6. 05-016 Podjetniško delovanje 6 35 35 4 R/I Ruzzier, Hojnik 

7. 05-017 Ekonomika podjetja 6 35 35 3 R/I Bojnec, Čepar 

8. 05-018 Pravo družb in delovno pravo 6 35 35 4 R/I Zirnstein, Nahtigal 

9. 05-019 Strateški management 6 35 35 4 R/I Kavčič, Bertoncelj 

10. 05-020 Poslovna etika 6 35 35 4 R/I Šterbenc 

  SKUPAJ 60  
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3. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ 

PREDMET 
KT P V 

SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 05-321 Podjetniški projekt 6 35 35 Z R/I Ruzzier, Bratkovič Kregar 

2. 05-322 
Financiranje podjetij in 

finančna tveganja 
3 20 20 Z R/I Stubelj 

3. 05-323 Kontroling  3 20 20 Z R/I Jerman 

4. 05-324 Medorganizacijski marketing 3 20 20 Z R/I Vukasović 

5. 05-325 Kadrovski management 6 35 35 Z R/I Arzenšek 

6. 05-326 Pogodbeno pravo 3 20 20 Z R/I Nahtigal, Djokić 

7. 05-327 Karierni razvoj 3 20 20 Z R/I Širok 

8.-10. 05-XXX IZBIRNI PREDMETI (3) 18   L R/I  

10. 05-022 
STROKOVNA PRAKSA Z 

ZAKLJUČNO NALOGO 
15 

4  L R/I  

  SKUPAJ 60   

 

 

Izbirni predmeti, ki se izvajajo v študijskem letu 2021/2022 

ŠT. 

ŠIFRA 

PREDMET

A 

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET ECTS P V IZVEDBA NOSILEC 

  IZBIRNI PREDMETI      

1. 05-331 Od ideje do izdelka 6 35 35 R Janeš 

2. 05-339 Medkulturno poslovno komuniciranje 6 35 35 R/I Šterbenc, Sedmak 

3. 05-329 Osnove ekonomike zdravstvenega varstva 6 35 35 I Blatnik 

4. 05-340 S podatki do pravilnih odločitev 6 35 35 I Malej 

5. 05-332 Strateško vodenje 6 30 30 I Meško 

 

Legenda: 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu European Credit Transfer System 

KU = kontaktne ure oz. organizirane oblike pedagoškega dela (P = predavanja, V = vaje,) 

Izvedba: R = redni študij, I = izredni študij 

Izvedba po semestrih velja za redni študij, urnik za izredni študij ne sledi semestralni izvedbi 
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Izvedba izrednega študija po študijskem letu izvedbe  

ŠIFRA PREDMET LETNIK 

PREDMETA 

ŠTUDIJSKO 

LETO IZVEDBE 1 

ŠTUDIJSKO 

LETO IZVEDBE 2 

ŠTUDIJSKO 

LETO IZVEDBE 3 

ŠTUDIJSKO 

LETO IZVEDBE 4 

05-300 Uvod v management 1 ✓    

05-301 Poslovno komuniciranje 1 ✓    

05-302 Marketing 1 ✓    

05-303 Matematika za management 1 ✓    

05-304 Management nepridobitnih 

organizacij 

1  ✓   

05-305 Študijski in IKT praktikum 1 ✓    

05-306 Strukturiranje organizacije 1 ✓    

05-307 Ekonomsko okolje podjetja 1 ✓    

05-308 Računovodstvo 1 ✓    

05-309 Pravo za management 1  ✓   

05-310 Poslovna angleščina 1 1  ✓   

05-311 Management projektov 2   ✓  

05-312 Poslovna statistika 2  ✓   

05-313 Poslovna angleščina 2 2   ✓  

05-314 Osnove poslovnih financ 2  ✓   

05-315 Poslovna informatika 2  ✓   

05-316 Podjetniško delovanje  2  ✓   

05-317 Ekonomika podjetja 2  ✓   

05-318 Pravo družb in delovno pravo 2   ✓  

05-319 Strateški management 2   ✓  

05-320 Poslovna etika 2   ✓  

05-321 Podjetniški projekt 3   ✓  

05-322 Financiranje podjetij in finančna 

tveganja 

3   ✓  

05-323 Kontroling  3   ✓  

05-324 Medorganizacijski marketing 3   ✓  

05-325 Kadrovski management 3    ✓ 

05-326 Pogodbeno pravo 3    ✓ 

05-327 Karierni razvoj 3    ✓ 

05-xxx Izbirni predmet 1 3    ✓ 

05-xxx Izbirni predmet 2 3    ✓ 

05-xxx Izbirni predmet 3  3    ✓ 

05-328 Strokovna praksa z zaključno 

nalogo 

3    ✓ 
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•Študijsko področje: KLASIUS-P-16: 0413 Poslovanje in 

upravljanje, management 

 

• Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje 

 

• Strokovni naslov: magister / magistrica managementa, 

mag. manag. 

 

• Raven izobrazbe: Slovenski okvir kvalifikacij SOK 8, 

Evropski okvir kvalifikacij EOK 7 

 

• Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih 

točk (KT) 

 

• Trajanje programa: dve leti (štiri semestre) 

 

• Obveznosti: 15 predmetov (10 obveznih, 3 modulni, 2 

izbirna), magistrska naloga 

  

• Jezik izvedbe: slovenski, angleški 

 

 

Kraj in jezik 

izvedbe 

1. letnik 2. letnik 

Koper slovenski/ 

angleški  

slovenski/ 

angleški  

 

Temeljni cilji programa 

Cilj študija je izobraziti strokovnjake s področja managementa 

za širše razumevanje gospodarskega in družbenega okolja 

ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, 

raziskovanje in razvoj ter aplikacijo novih metod načrtovanja, 

organiziranja, vodenja in nadziranja v organizacijah, za 

kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših 

interdisciplinarnih problemov, za kritično presojanje 

managerskih odločitev z vidika trajnostnega razvoja in  

družbene odgovornosti v organizaciji.   

 

Učni izidi programa 

Diplomanti: 

• poznajo raziskovalne metode, postopke in procese; 

• so sposobni kritične presoje in analize strokovnih 

problemov in njihovih mogočih rešitev; 

• imajo informacijsko-komunikacijske veščine in 

sposobnosti ter organizacijske veščine; 

• znajo samostojno voditi podjetniške načrte in programe v 

podjetju; 

• usvojijo strokovno izrazoslovje. 

 

    7 

Programi 2. stopnje 

 

 

Magistrski program  
Management 

 

Programski direktor 

Izvedba v slovenskem jeziku: izr. prof. dr. Aleksander Janeš  

Izvedba v angleškem jeziku: prof. dr. Andrej Bertoncelj 

 

Študijski program je mednarodno akreditiran 
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Diplomanti bodo pri posameznih predmetih dobili predmetno 

specifične kompetence, kot so: 

• sposobnost razumevanja razvoja teorije managementa, 

sposobnost vodenja razvojno-raziskovalnega in 

operativnega dela ter podjetniških načrtov v velikih, 

srednje velikih in majhnih organizacijah, 

• sposobnost načrtovanja, organiziranja, vodenja in 

nadziranja delovanja organizacije, 

• sposobnost uvajanja rešitev in priprave razvojnih načrtov 

organizacije z uporabo znanstvenih metod ter učinkovite 

uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. 

Možnost zaposlitve diplomantov 

Diplomanti so usposobljeni za vodenje razvojno-

raziskovalnega in operativnega dela ter podjetniških načrtov v 

velikih, srednje velikih in majhnih organizacijah, usposobljeni 

so za načrtovanje organiziranje, vodenje in nadziranje 

delovanja organizacije ter za uvajanje rešitev in priprave 

razvojnih načrtov organizacije z uporabo strokovnih in 

znanstvenih metod in pristopov ter učinkovite uporabe 

sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Diplomanti 

bodo našli zaposlitev v gospodarskih in drugih organizacijah, 

v javni upravi in v raziskovalnih organizacijah. 

Pogoji za vpis v 1. letnik 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je 

diplomiral na področju: Ekonomija (0311), Poslovne in 

upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), 

Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (0412), Poslovanje 

in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje 

(0414), Pravne vede (0421), Gostinstvo in turizem, šport, 

osebne storitve, podrobneje neopredeljeno (1010), Potovanja, 

turizem, prosti čas (1015) in Transport (1041) na: 

- študijskem programu 1. stopnje ali 

- dodiplomskem študijskem programu (študijski program, 

sprejet pred 11. 6. 2004). 

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih 

strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti preizkus 

v obliki sprejemnega razgovora iz študijskih obveznosti 

»Izbrane vsebine iz managementa in poslovnih ved« v 

obsegu 12 ECTS kreditnih točk. Na razgovoru kandidat 

pokaže sposobnost kritičnega razmišljanja o izzivih na 

področju managementa in razumevanje aktualnih dogajanj v 

poslovnem okolju. 

Vsi kandidati, ki se vpisujejo 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. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

povprečno oceno predhodnega študija. 

Pogoji za vpis v višji letnik/ prehod med 

programi 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki 

prehaja iz študijskega programa 2. stopnje s področij študija, 

navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Prehod je mogoč, če:  

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

• študijska programa ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih 

izidov in 

• se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica 

obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete magistrskega študijskega 

programa Management. 

 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski 

študijski program Management mogoč tudi za diplomante 

univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11. 6. 2004) 

in diplomante drugih magistrskih programov s področij študija, 

navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem 

programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta 

predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je 

kandidat opravil na predhodnem študijskem programu, in ki 

se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi 

programu obravnava komisija, pristojna za študentske 

zadeve. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

rezultate izbirnega izpita. 

 

 

 

Študijske obveznosti 

Program sestavljajo obvezni predmeti 1. in 2. letnika (10 

predmetov), izbirni modul (3 predmeti) in 2 izbirna predmeta v 

2. letniku ter priprava in zagovor magistrske naloge. 

Vsebina predmetov – učni načrt predmeta 

Vsebina posameznega predmeta je zapisana v učnem načrtu, 

ki opredeljuje cilje, vsebino, učne izide, načine dela in načine 

preverjanja znanja. Učni načrti za vse predmete študijskega 

programa so objavljeni v SIŠ-u, do njih dostopate tako, da 
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kliknete na ime predmeta v vašem indeksu. V e-učilnici 

predmeta je objavljen načrt izvedbe predmeta v tekočem 

študijskem letu. 

Izbirnost 

Študent ob vpisu v 2. letnik izbere izbirni modul s tremi 

obveznimi predmeti. 

Prosto izbirne vsebine programa obsegajo 12 KT študijskega 

programa. 

Študent lahko izbirne predmete izbira iz nabora izbirnih 

predmetov študijskega programa,  predmete iz modulov, ki ni 

izbrani modul ali predmete drugih študijskih programov na UP 

FM, na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem 

zavodu v Sloveniji ali v tujini. 

 

Napredovanje v višji letnik 

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če opravi 45 KT.  

Ponavljanje letnika 

Študent lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če opravi 30 KT. 

Priznavanje znanja in spretnosti 

Na študijskem programu 2. stopnje Management se lahko 

upoštevajo znanja in spretnosti, ki jih je študent pridobil s 

formalnim in neformalnim in/ali priložnostnim učenjem. 

Ugotavljajo, preverjajo, potrjujejo in priznavajo se v skladu s 

pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti na podlagi 

javnih listin in potrdil, iz katerih sta razvidna vsebina in obseg 

opravljenih obveznosti, in sicer tako, da je ta znanja in 

spretnosti mogoče vrednotiti po sistemu ECTS. Študent v 

okviru poljubnih izbirnih predmetov študijskega programa 

lahko uveljavi znanja in spretnosti v obsegu do 27 KT. 

Strokovna praksa  

UP FM nudi študentom magistrskih programov tudi 

opravljanje strokovne prakse kot dodatno aktivnost, ki ni del 

študijskega programa. Študentu se v okviru priznavanja znanj 

in spretnosti prizna 6 KT za vsake 4 tedne opravljene prakse 

vendar ne več kot 18 ECTS. Senat UP FM je sprejel pravila 

za opravljanje in uveljavljanje strokovne prakse na 

magistrskih programih. Pravila so objavljena na spletni strani 

pod Interni akti.  

Dokončanje študija 

B2M 2020: Študent dokonča študij, ko zbere vseh, s 

študijskim programom predvidenih 120 ECTS. Če se je 

študent vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za 

dokončanje študija na tem programu opraviti vsaj vse 

obvezne predmete izbranega modula in magistrsko nalogo. 

Ostale kreditne točke lahko prenese z drugih izobraževalnih 

zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oziroma 

zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred 

vpisom. 

Študent lahko magistrsko nalogo nadomesti s strokovnim 

raziskovalnim delom, ki ga opravlja v času študija v tem 

študijskem programu. Odločitev o priznavanju sprejme 

pristojna komisija UP FM. 

B2M 2013: Študent dokonča študijski program, ko zbere 120 

KT. Študent lahko magistrsko delo nadomesti z raziskovalnim 

delom, ki ga praviloma izkazuje z objavami v času študija na 

tem študijskem programu; odločitev sprejme pristojna 

komisija UP FM. 

Študenti programa B2M 2013 morajo študij zaključiti do 

30. 9. 2024. 
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PREDMETNIK – izvedba 2022/2023 

1. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMETI KT P S 

SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 60-301 Management in organizacija 9 28 14 1 S/A Markič 

2. 60-302 Management poslovnih procesov 9 26 16 1 S/A Janeš 

3. 60-303 Strateški management 2 9 30 12 2 S/A Biloslavo 

4. 60-304 Management oskrbnih verig 9 32 10 2 S/A Kavčič 

5. 60-305 Računovodstvo za management 6 24 6 1 S/A Milost, Jerman 

6. 60-306 Finančni management 1 6 24 6 2 S/A Stubelj, Laporšek 

7. 60-307 Marketinške strategije 6 16 14 1 S/A Faganel, Bratina 

8. 60-308 Podjetniška družba 6  30 2 
S/A Ruzzier, Bratkovič 

Kregar 

  SKUPAJ 60      

 

2. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMETI KT P S 

SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 60-309 Vodenje 6 24 6 4 S/A Arzenšek, Meško 

2. 60-310 
Raziskovalna metodologija v 

družboslovju 
6 30 30 3 

S/A 

Trnavčević, Kodrič 

3. – 5. 60-XXX MODULNI PREDMETI (3) 18   3/4   

6. – 7. 60-XXX IZBIRNI PREDMET (2) 12   3/4   

8. 60-930 MAGISTRSKA NALOGA 18   4   

  SKUPAJ  

 

Izbirni moduli – izvedba v 2022/2023 

ŠIFRA 

PREDMETA 
MODUL/PREDMET KT P S IZVEDBA NOSILEC 

 Management v sodobni družbi      

60-311 Management sprememb 6 20 10 S  Biloslavo 

60-312 
Moč ustvarjalnosti in inovativnega 

razmišljanja 
6 20 10 S Likar 

60-313 Pravni vidiki poslovodenja 6 21 9 S Zirnstein, Nahtigal 

 Poslovanje v digitalnem okolju      

60-317 Management e-poslovanja  6 20 10 A Lesjak D. 

60-318 Množični podatki za odločanje 6 20 10 A  Godnov 

60-319 Pravo, internet in zasebnost 6 21 9 A Lesjak B. 

 Marketing      

60-320 Management blagovnih znamk 6 14 16 S Bratina 

60-321 Marketinško komuniciranje 6 14 16 S Faganel 

60-322 Tržno pravo – izbrane teme 6 21 9 S Zirnstein, Lesjak, Nahtigal 

 Podjetništvo      

60-326 Dizajnerski pristop k inoviranju 6   30  S Ruzzier, Bratkovič Kregar 

60-327 
Razvoj startup podjetja: od ideje do blagovne 

znamke 
6   30  S Ruzzier, Hojnik 

60-313 Pravni vidiki poslovodenja 6 21 9  S Zirnstein, Nahtigal 
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Izvedba izbirnih predmetov v 2022/2023 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMETI ECTS P S IZVEDBA NOSILEC 

1. 60-339 Mednarodno kulturno in politično okolje 6 22 8 A Šterbenc 

2. 60-311 Management sprememb 6 20 10 S/A Biloslavo 

3. 60-329 Jezikovne strategije in MSP 6   30 A Rižnar 

4. 60-312 
Moč ustvarjalnosti in inovativnega 

razmišljanja 
6 20 10 S Likar 

5. 60-313 Pravni vidiki poslovodenja 6 21 9  S Zirnstein, Nahtigal 

6. 60-326 Dizajnerski pristop k inoviranju 6   30  S Ruzzier, Bratkovič Kregar 

7. 60-327 
Razvoj startup podjetja: od ideje do blagovne 

znamke 
6   30  S Ruzzier, Hojnik 

8. 60-320 Management blagovnih znamk 6 14 16 S Bratina 

9. 60-321 Marketinško komuniciranje 6 14 16 S Faganel 

10. 60-322 Tržno pravo – izbrane teme 6 21 9 S Zirnstein, Lesjak, Nahtigal 

 
Legenda: 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu European Credit Transfer System 

KU = kontaktne ure oz. organizirane oblike pedagoškega dela (P = predavanja, S = seminar) 

Izvedba = S – v slovenskem jeziku, A – v angleškem jeziku 
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•Študijsko področje: KLASIUS-P-16: 0311 Ekonomija 

 

• Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje 

 

• Strokovni naslov: magister / magistrica ekonomije, mag. 

ekon. 

 

• Raven izobrazbe: Slovenski okvir kvalifikacij SOK 8, 

Evropski okvir kvalifikacij EOK 7 

 

• Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih 

točk (KT) 

 

• Trajanje programa: dve leti (štiri semestre) 

 

• Obveznosti: 25 predmetov (19 obveznih, 6 izbirnih), 

strokovno razvojno delo in praksa, raziskovalno delo in 

magistrska naloga 

 

• Jezik izvedbe: slovenski in angleški jezik 

 

Kraj, jezik/ način 

izvedbe 
1. letnik 2. letnik 

Koper, slovenski 

jezik 
redni  redni  

Koper, angleški 

jezik 
izredni - 

Moskva, angleški 

jezik 
- izredni 

 

Temeljni cilji programa 

Izobraziti in usposobiti študente za razumevanje širšega 

gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih 

procesov, za poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj 

ter aplikacijo teoretičnih znanj s področja ekonomije in financ, 

za samostojno raziskovalno-razvojno in strokovno delo, 

kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših 

interdisciplinarnih problemov. 

 

Učni izidi programa 

Diplomanti: 

• razumejo ekonomsko, finančno in institucionalno okolje 

organizacije, posledično imajo sposobnost analize tega 

okolja; 

• znajo analizirati posledice strukturnih, regionalnih ter 

mednarodnih dejanj za organizacijo in tudi za njeno širše 

okolje; 

• znajo snovati in kritično obravnavati drzne in inovativne 

ideje s področja poslovanja in (so)delovanja organizacije 

tako v domačem kot mednarodnem ekonomskem okolju; 

    7 
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Magistrski program  
Ekonomija in finance 

 

 

Programski direktor: izr. prof. dr. Suzana Laporšek 
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 • obvladajo zahtevnejše raziskovalne metode za namene 

proučevanja posledic ekonomskih pojavov 

 

Možnost zaposlitve diplomantov 

Diplomanti so usposobljeni za načrtovanje in izvajanje 

strateške in operativno razvojne scenarije podjetij, opremljeni 

so s teoretičnim in metodološkim znanjem, primernim za 

reševanje najzahtevnejših ekonomskih analiz za potrebe 

strateškega razvoja podjetja. Diplomant je sposoben 

razpoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, 

poslovnega institucionalnega in družbenega okolja podjetja in 

uvajati rešitve z uporabo strokovnih in znanstvenih metod in 

pristopov ter učinkovite uporabe sodobne informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Diplomanti bodo našli zaposlitev 

v gospodarskih in drugih organizacijah, v javni upravi in v 

raziskovalnih organizacijah.  

Pogoji za vpis v 1. letnik 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je 

diplomiral na področju: Ekonomija (0311), Poslovne in 

upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), 

Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (0412), Poslovanje 

in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje 

(0414) ali Pravne vede (0421) na: 

a) študijskem programu 1. stopnje ali 

b) dodiplomskem študijskem programu (študijski program, 

sprejet pred 11. 6. 2004). 

Dodatni pogoj za vpis je opravljen preizkus analitičnih 

sposobnosti s področja ekonomije in matematike. 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih 

strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti študijske 

obveznosti: Ekonomsko okolje podjetja, Računovodstvo in 

Osnove poslovnih financ.   

Vsi kandidati, ki se vpisujejo 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. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

povprečno oceno predhodnega študija. 

Pogoji za vpis v višji letnik/ prehod med 

programi 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki 

prehaja iz študijskega programa 2. stopnje s področij študija, 

navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

• študijska programa ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih 

izidov in 

• se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica 

obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete magistrskega študijskega 

programa Ekonomija in finance. 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski 

študijski program Ekonomija in finance  mogoč tudi za 

diplomante univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 

11. 6. 2004) in diplomante drugih magistrskih programov s 

področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem 

programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta 

predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je 

kandidat opravil na predhodnem študijskem programu, in ki 

se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi 

programu obravnava komisija, pristojna za študentske 

zadeve. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

rezultate izbirnega izpita. 

Študijske obveznosti 

Program sestavlja 19 obveznih predmetov in 6 izbirnih 

predmetov ter strokovno razvojno delo. Študent študij konča, 

ko pripravi in zagovarja magistrsko nalogo. V 1. letniku 

študent poleg obveznih predmetov opravi 2 izbirna predmeta, 

v 2. letniku poleg obveznih predmetov študent opravi 4 izbirna 

predmete ter opravi raziskovalno delo in pripravi ter zagovarja 

magistrsko nalogo. 

Vsebina predmetov – učni načrt predmeta 

Vsebina posameznega predmeta je zapisana v učnem načrtu, 

ki opredeljuje cilje, vsebino, učne izide, načine dela in načine 

preverjanja znanja. Učni načrti za vse predmete študijskega 

programa so objavljeni v SIŠ-u, do njih dostopate tako, da 

kliknete na ime predmeta v vašem indeksu. V e-učilnici 

predmeta je objavljen načrt izvedbe predmeta v tekočem 

študijskem letu. 

Izbirnost 

Izbirne vsebine obsegajo 18 KT študijskega programa. 

Informacija o tem, kateri izbirni predmeti se izvedejo v 

posameznem študijskem letu, je objavljena na spletni strani 

FM. 

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 18 KT (izbirni 

predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem 

visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene 

KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s 

pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.  
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 Napredovanje v višji letnik 

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če opravi 

45 KT.  

Ponavljanje letnika 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če 

opravi 30 KT. 

Priznavanje znanja in spretnosti 

Na študijskem programu 2. stopnje Ekonomija in finance se 

lahko upoštevajo znanja in spretnosti, ki jih je študent pridobil 

s formalnim in neformalnim in/ali priložnostnim učenjem. 

Ugotavljajo, preverjajo, potrjujejo in priznavajo se v skladu s 

pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti na podlagi 

javnih listin in potrdil, iz katerih sta razvidna vsebina in obseg 

opravljenih obveznosti, in sicer tako, da je ta znanja in 

spretnosti mogoče vrednotiti po sistemu ECTS. Študent v 

okviru poljubnih izbirnih predmetov študijskega programa 

lahko uveljavi znanja in spretnosti v obsegu do 18 KT. 

Dokončanje študija 

Študent, ki se je vpisal v 1. letnik študijskega programa 2. 

stopnje, dokonča študijski program, ko zbere 120 KT. 

Študent, ki se je vpisal neposredno v 2. letnik študijskega 

programa, dokonča študijski program, ko opravi vse študijske 

obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija UP FM vendar 

mora za dokončanje študija na UP FM opraviti vsaj 45 KT, 27 

KT iz predmetov in 18 KT iz magistrske naloge. 

Strokovno-razvojno delo (SRD) in praksa 

Strokovno razvojno delo (SRD 1 in 2) sestavljajo obvezne in 

izbirne vsebine ter prakso. Obvezne vsebine SRD so 

sestavljene iz različnih delavnic, na katerih bodo študenti 

pridobili potrebno znanje in napotke za pisanje magistrske 

naloge. 

Študentom predstavimo, kako  poiskati in proučiti literaturo in 

vire, kako iskati in povezovati relevantne vsebine ter kako 

pravilno citirati vsebine in spoštovati avtorstvo. Študenti bodo 

pripravili predstavitev lastnega izdelka ter jo izvedli. 

 

V nadaljevanju bo študentom predstavljena zasnova 

raziskave od opredelitve problema in teoretičnih izhodišč do 

pričakovanih rezultatov. Tako študente usposobimo za 

izdelavo načrta raziskave, priprave izhodišč, postavitve teze-

hipoteze oz. raziskovalna vprašanja, izbire ustreznega 

metodološkega pristopa in prispevka stroki ter predstavitve na 

strokovni konferenci ali raziskovalnemu seminarju UP FM. 

 

Za podrobnejši opis obveznosti SRD glej strani od 43 do 45. 

 

V okviru obveznosti SRD študenti opravijo tudi prakso tako, 

da za izbrano podjetje pripravijo rešitev poslovnega problema 

in svojo rešitev predstavijo.  

 

Program dvojne diplome 

Študent študijskega programa Ekonomija in finance se lahko 

vključi v program dvojne diplome, ki se izvaja skupaj s 

prestižno Moskovsko državno univerzo Lomonosov (MSE). 

Program se izvaja v obliki izrednega študija v angleškem 

jeziku. Po končanem študiju prejmejo dve diplomi. 

Posebnosti, ki veljajo za program dvojne diplome: 

• študenti so vpisani na obe univerzi, 

• študenti programa opravijo 1. letnik na UP FM v Kopru, 

2. letnik pa na MSE v Moskvi; 

• šolnino ta 1. letnik študija študent poravna UP FM, za 2. 

letnik študija pa MSE; 

• študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti vseh 

60 KT preden nadaljuje študij; 

• magistrska naloga se pripravi v angleškem jeziku pod 

mentorstvom in somentorstvom učiteljev obeh univerz; 

• zagovor magistrske naloge bo potekal v Moskvi pred 

skupno komisijo; 

• za dokončanje študija na MSE mora študent poleg 

obveznosti programa opraviti še Državni izpit (Final state 

exam). 
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PREDMETNIK – izvedba 2022/2023 

 

1. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P V DOŠ 

SEMESTER 

IZVEDBE 
IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI        

1. 65-001 Mikroekonomija-3 6 12 12 48 1 S/A Čepar, Ule 

2. 65-002 Makroekonomija-3 6 12 12 48 1 S/A 
Novak, Brezigar 

Masten 

3. 65-003 
Zgodovina in metodologija ekonomske 

znanosti (filozofije) 
3 6 6 18 1 S/A Bojnec 

4. 65-004 Tuj jezik – Angleščina 3 12 12 48 1 S/A Rižnar 

5. 65-005 
Finančne institucije: delovanje, regulacija, 

tveganja 
3 12 6 18 1 S/A Laporšek 

6. 65-006 Teorija denarja in monetarna ekonomika 3 12 6 18 1 S/A Laporšek 

7. 65-007 Raziskovalno delo   6 12 6 6 1 S/A Kodrič 

8. 65-008 Ekonometrija – 3 6 12 12 48 2 S/A 
Kodrič, Brezigar 

Masten 

9. 65-009 
Finančna ekonomika s perspektive 

informacijskega sistema 
3 12 6 12 2 S/A Perman 

10. 65-010 
Skladi zasebnega kapitala in korporativno 

upravljanje 
3 12 6 18 2 S/A Bertoncelj 

11. 65-013 Računovodstvo in davki 3 12 6 18 2 S/A Milost, Horvat 

12. 65-011 Javne finance (proračun) 3 12 6 18 2 S/A Horvat 

13.  IZBIRNI PREDMETI (2)      S/A  

14. 65-012 

Strokovno delo 1:                                                   

SRD 1 

PRAKSA 1 

6 

 

15 

 

20 

2 S/A Auer Antončič 

  SKUPAJ 60  

 

2. letnik 

ŠT. 

ŠIFRA 

PREDMET

A 

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P V DOŠ 

SEMESTER 

IZVEDBE IZVEDBA NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI        

1. 65-014 Uvod v finančno matematiko 3 12 6 6 4 S Strašek, Perman 

2. 65-015 Naložbeni marketing 3 12 6 6 3 S Vukasović 

3. 65-016 Globalna poslovna strategija 6 24 12 12 4 S Kesič, Biloslavo 

4. 65-017 Projektno financiranje 3 12 6 6 3 S Stubelj 

5. 65-018 Finančno in upravljalsko računovodstvo 3 12 6 6 3 S Milost, Jerman 

6. 65-019 Opcije in derivativi 3 12 6 6 3 S Perman 

7. 65-020 Strateški vidiki regionalne ekonomike 3 12 6 6 3 S Bojnec 

8. – 11.  IZBIRNI PREDMETI (4) 12       

12. 65-021 

Strokovno delo 2:                                                   

SRD 2                                                          

PRAKSA 2 

6 

 

15 

 

20 

3 S Auer Antončič 

13. 65-022 

Raziskovalno delo in magistrska naloga:                                                   

Raziskovalno delo 

Magistrska naloga 

18 

 

12 

 

12 4 S 

 

Kodrič   

mentor 

  SKUPAJ 60  
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Izbirni predmeti  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P V DOŠ IZVEDBA NOSILEC 

1. 65-024 Poslovne finance 2 3 12 6 6 S/A Stubelj 

2. 65-027 Vrednotenje podjetij 3 12 6 6 S/A Stubelj 

3. 60-311 Management sprememb 6 20 10  S Biloslavo 

5. 60-339 Mednarodno kulturno in politično okolje 6 22 8S  A Šterbenc 

6. 
60-327 

Razvoj startup podjetja: Od ideje do blagovne 

znamke 
6 30S 

  
S Ruzzier, Hojnik 

 
Legenda: 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu European Credit Transfer System 

KU = kontaktne ure oz. organizirane oblike pedagoškega dela (P = predavanja, S= seminar, V = vaje, DOŠ = druge oblike študija) 

Izvedba: S – v slovenskem jeziku, A – v angleškem jeziku 

 

Strokovno-razvojno delo (SRD)  

Strokovno razvojno delo je študijska obveznost , ki se v študijskem letu 2020/2021 izvaja na magistrskih študijskih programih 

Management (samo v 2. letniku), Ekonomija in finance, Pravo za management (samo v 2. letniku) in Managementu trajnostnega 

razvoja. 

Strokovno razvojno delo (SRD 1 in 2) sestavljajo obvezne in izbirne vsebine. Obvezne vsebine SRD so sestavljene iz različnih 

delavnic, na katerih bodo študenti pridobili potrebno znanje in napotke za pisanje magistrske naloge. 

Študentom predstavimo, kako  poiskati in proučiti literaturo in vire, kako iskati in povezovati relevantne vsebine ter kako pravilno citirati 

vsebine in spoštovati avtorstvo. Študenti bodo pripravili predstavitev lastnega izdelka ter jo izvedli. 

 

V nadaljevanju bo študentom predstavljena zasnova raziskave od opredelitve problema in teoretičnih izhodišč do pričakovanih 

rezultatov. Tako študente usposobimo za izdelavo načrta raziskave, priprave izhodišč, postavitve teze-hipoteze oz. raziskovalna 

vprašanja, izbire ustreznega metodološkega pristopa in prispevka stroki ter predstavitve na strokovni konferenci ali raziskovalnemu 

seminarju UP FM.  

 

Obveznosti Obvezne vsebine (2 KT) Izbirne vsebine (1 KT 

SDR 1 

• Delavnica 1A (D1A) – proučevanje literature, 

iskanje relevantnih vsebin, povzemanje, 

spoštovanje avtorstva ... 

• Delavnica 1B (D1B) –- Komentiranje pisnih 

izdelkov študentov, predlaganje izboljšav ter 

navodila, kako pripraviti predstavitev in 

nastopiti 

• Delavnica 1C (D1C) –- Študenti predstavijo 

lastne izdelke 

• udeležba na seminarjih in delavnicah UP FM  

• aktivna udeležba na konferencah in okroglih mizah 

na FM in drugod 

• sodelovanje pri raziskovalnih in razvojnih projektih 

FM  

• objava ter predstavitev strokovnih prispevkov in 

člankov na seminarjih FM 

• aktivno vključevanje v izobraževalno delo FM in 

stroke  

• izjemni strokovni in znanstveni dosežki  

• sodelovanje na univerzitetnih bralnih seminarjih in  

• tutorstvo SRD2 

• Delavnica 2A (D2A) – Predstavitev zasnove 

raziskave 

• Delavnica 2B (D2B) – Komentiranje načrtov 

raziskave študentov, predlaganje izboljšav 

• Delavnica 2C (D2C) – Študenti predstavijo 

lastne izdelke na strokovni konferenci UP FM 

ali raziskovalnem seminarju UP FM 
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Merila za vrednotenje SRD – magistrski študijski programi 2. stopnje Management (2013), Ekonomija in finance, Management 

trajnostnega razvoja (2014), Pravo za management (2014) ter Inoviranje in podjetništvo. 

 

Opombe k tabeli  

 

1 Študent se sam odloči, katere izbirne aktivnosti se bo udeležil v posameznem letniku. Obveznih aktivnosti ni mogoče nadomestiti z 

drugimi aktivnostmi in se jih opravi v predvidenem letniku. 

 

2 Pod točko 1 mora študent uspešno opraviti obveznosti iz naslova treh obveznih delavnic v prvem (D1A, D1B, D1C) in treh obveznih 

delavnic v drugem letniku (D2A, D2B, D2C). 

 

3 Če se študent aktivno udeleži konference oz. okrogle mize s svojim prispevkom izven UP FM, mora obvezno priložiti program 

konference, kjer je zaveden kot avtor ali soavtor prispevka, ter ostalo dokumentacijo, tj. potrdilo organizatorja, kopijo prispevka ter 

predstavitve. V primeru soavtorstva se točka deli s številom avtorjev. 

 

4 Članek mora biti objavljen v tiskani verziji strokovne revije. Za vrednotenje SRD se lahko prizna članek ali prispevek, objavljen v e-

reviji pod pogojem, da študent predloži naslednja dokazila: seznam uredniškega odbora e-revije ter potrdilo uredniškega odbora 

(urednika), da je bil članek recenziran oz. pregledan. V primeru soavtorstva se točka deli na število avtorjev. 

 

5 Študent se ima možnost vključiti v izvedbo univerzitetnega bralnega seminarja. S tem pridobi 1 točko, ki pa se upošteva kot izbirna 

aktivnost SRD.   

 

 

Aktivnosti 

 

Točke 

1. letnik – SRD1 2. letnik – SRD2 

Obvezno Izbirno1 Obvezno Izbirno1 

1. Raziskovalne delavnice UP FM – RDS 2 
 2 1x  1x  

2. Raziskovalni seminarji UP FM – RS 2 
 1    1x 

3. Aktivna udeležba na konferenci/okrogli mizi 

UP FM oz. drugod 3  
Znanstvena 

konferenca 
1  1x  1x 

Strokovna 

konferenca/ 

okrogla miza 

1  1x  1x 

4. Objava prispevka ali članka v strokovni reviji 

4 

Strokovni 

prispevek 
1  1x  1x 

Strokovni članek 1  1x  1x 

5. Aktivno vključevanje v univerzitetni bralni 

seminar 5 
 1  1x  1x 

6. Aktivno vključevanje v izobraževalno delo 

UP FM  (priprava teme in gradiva in izvedba 

neposrednih kontaktnih ur, 2–3 ure) 

 

1  1x  1x 

7. Aktivno vključevanje v izobraževalno delo 

stroke (priprava teme in gradiva in izvedba 

neposrednih kontaktnih ur, 2–3 ure) 6 

 

1  1x  1x 

8. Aktivna vključitev v raziskovalno-razvojno 

delo UP FM (75–90 ur) 

 
1  1x  1x 

9. Predstavitev (lastnega) projekta, dispozicije 

magistrske naloge in/ali lastnega 

(strokovnega) članka7 na raziskovalnem 

seminarju UP FM 

  

1 

 

 

 

 

 

 1x 

10. Tutor študent 8 
 1  1x  1x 

11. Izjemni znanstveni in strokovni dosežki 

(oceni KZRDŠ) 

 1 

 
 

1x 
 

1x 

 

Skupaj 

 2 točki 1 točka 2 točki 1 točka 

3 točke/3 KT 9 3 točke/3 KT 9 
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6 Študent ima tudi možnost izvesti izobraževalno delo v stroki ali na drugi izobraževalni ustanovi. Študent mora v tem primeru 

predložiti ustrezna dokazila (potrdilo nosilca seminarja oziroma delodajalca, da je seminar praviloma izveden za podjetje, kjer 

izvajalec/študent ni zaposlen, podpisano listo prisotnosti, pripravljeno gradivo).  

 

7 Dispozicijo magistrske naloge in (strokovni) članek mora potrditi mentor pri magistrski nalogi. Predstavitev dispozicije magistrske 

naloge predstavlja »bonus«, ki pa ne šteje v KT za izdelavo magistrske naloge. Če študent sodeluje pri projektu UP FM, lahko 

predstavi svoje delo pri projektu ob predhodni odobritvi nosilca projekta. Kot projekt lahko študent uveljavlja in predstavi projekt, ki ga 

razvije za potrebe stroke (v lastnem podjetju oz. pri delodajalcu). Odobri ga vodja koordinatorjev skupaj z nosilcem predmeta. 

 

8 Vrednotenje poteka v skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu na UP FM. 

 

9 KT = kreditne točke 

 

Vsi prispevki morajo biti vsebinsko s področja študija na UP FM in se lahko uveljavljajo le enkrat. Študent ne more zagovarjati SRD2 

pred zagovorom SRD1. 
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•Študijsko področje: KLASIUS-P-16: 0413 Poslovanje in 

upravljanje, management 

 

• Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje -

skupni študijski program, ki ga izvajajo Fakulteta za 

management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za 

vede o zdravju in Fakulteta za turistične študije 

 

• Strokovni naslov: magister / magistrica managementa 

trajnostnega razvoja, mag. manag. traj. razv. 

 

• Raven izobrazbe: Slovenski okvir kvalifikacij SOK 8, 

Evropski okvir kvalifikacij EOK 7 

 

• Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih 

točk (KT) 

 

• Trajanje programa: dve leti (štiri semestre) 

 

• Obveznosti: 14 predmetov (11 obveznih, 3 izbirni) in 

magistrska naloga. 

 

• Jezik izvedbe: slovenski 

 

 

Kraj/program 1. letnik 2. letnik 

Koper MTR 2021 MTR 2021 

 

 

Temeljni cilji programa 

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti študente za 

usmerjevalce trajnostnega razvoja v raznih skupnostih ali 

podjetjih. Pri tem upošteva različne vidike in sestavine 

razvoja: ekonomskega, okoljskega s prostorskimi in 

socialnega z razvojnimi komponentami, kar vodi do novih 

pogledov in metod ravnanja. 

Učni izidi programa 

Diplomanti so usposobljeni za 

• razumevanje širšega gospodarskega, družbenega in 

naravnega okolja ter globalizacijskih procesov z vidika 

izbranega področja študija;  

• razumevanje sistemske povezanosti med različnimi 

vidiki in problemi trajnostnega razvoja; 

• samostojno razvojno-raziskovalno in strokovno delo; 

• poglobljeno razumevanje, raziskovanje in aplikacijo 

novih metod načrtovanja, organiziranja, vodenja in 

nadziranja v organizacijah z upoštevanjem potreb 

trajnostnega razvoja; 

• kritično presojanje managerskih odločitev z vidika 

družbene odgovornosti organizacij; 

    7 

Programi 2. stopnje 

 

  

Magistrski program   

Management 
trajnostnega razvoja 

 

 

Programski direktor: prof. dr. Roberto Biloslavo 

 

POMEMBNO! 

Magistrski program Management trajnostnega razvoja 

smo strukturno in vsebinsko prenovili. V študijskem letu 

2022/2023 vpisujemo v 2. letnik prenovljenega programa. 

Programa B2MTR 2014 ne izvajamo več, študenti, ki 

ponavljajo ali pavzirajo se vpišejo v prenovljen program v 

skladu z merili za ponavljanje in napredovanje. 
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• kritično razmišljanje in analitično razreševanje 

najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov, povezanih 

s trajnostnim razvojem. 

 

Možnost zaposlitve diplomantov 

Diplomanti so usposobljeni za načrtovanje in izvajanje 

strateške in operativno razvojne scenarije podjetij, opremljeni 

so s teoretičnim in metodološkim znanjem, primernim za 

reševanje najzahtevnejših ekonomskih analiz za potrebe 

strateškega razvoja podjetja. Diplomant je sposoben 

razpoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, 

poslovnega institucionalnega in družbenega okolja podjetja in 

uvajati rešitve z uporabo strokovnih in znanstvenih metod in 

pristopov ter učinkovite uporabe sodobne informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Diplomanti bodo našli zaposlitev 

v gospodarskih in drugih organizacijah, v javni upravi in v 

raziskovalnih organizacijah.  

Pogoji za vpis  

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je 

diplomiral na področju:  

- Humanistika (0220 Humanistika, 0223 Filozofija in etika), 

- Družbene vede in vedenjske znanosti (0310 Družbene 

vede in vedenjske znanosti, 0311 Ekonomija,  0312 

Politologija, 0314 Sociologija in študij kultur), 

- Poslovne in upravne vede (0410 Poslovne in upravne 

vede, 0411 Računovodstvo in revizija, 0412 

Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo, 0413 

Poslovanje in upravljanje, menedžment), 

- Biološke in sorodne vede (0510 Biološke in sorodne 

vede, 0512 Biologija, 0512 Biokemija), 

- Okolje (0521 Okoljske znanosti, 0522 Naravno okolje in 

divje živali, 0532 Geoznanosti), 

- Tehnika (0711 Kemijsko inženirstvo in procesi, 0712 

Okoljevarstvena tehnologija, 0713 Elektrotehnika in 

energetika), 

- Proizvodne tehnologije (0721 Živilska tehnologija, 0722 

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna 

tehnologija, 0724 Rudarstvo in drugo pridobivanje 

rudnin), 

- Arhitektura (0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in 

urbanizem), 

- Kmetijstvo (0810 Kmetijstvo, 0811 Poljedelstvo in reja 

živali, 0812 Hortikultura), 

- Gozdarstvo in lov (0821), 

- Ribištvo in akvakultura (0831), 

- Hotelirstvo in gostinstvo (1013) ali 

- Potovanja, turizem, prosti čas (1015): 

a) na študijskem programu 1. stopnje ali 

b) na dodiplomskem študijskem programu (študijski program, 

sprejet pred 11. 6. 2004). 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih 

strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpita iz 

predmetov: »Uvod v management« (6 ECTS) in »Pokrajinska 

in humana ekologija« (6 ECTS).  

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

povprečno oceno predhodnega študija.  

Pogoji za vpis v višji letnik/ prehodi med 

programi 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki 

prehaja iz študijskega programa 2. stopnje s področij študija, 

navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

Prehod je mogoč, če:  

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

• študijska programa ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih 

izidov in 

• se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica 

obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete magistrskega študijskega 

programa Management trajnostnega razvoja. 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski 

študijski program Management trajnostnega razvoja mogoč 

tudi za diplomante univerzitetnih študijskih programov 

(sprejeti pred 11. 6. 2004) in diplomante drugih magistrskih 

programov s področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 

1. letnik«. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

povprečno oceno predhodnega študija.  

Študijske obveznosti 

Program B2MTR 2014 sestavlja 9 obveznih predmetov in 5 

izbirnih predmetov ter  strokovno-razvojno delo. Študent študij 

konča, ko pripravi in zagovarja magistrsko nalogo. V prvem 

letniku študent poleg obveznih predmetov opravi 3 izbirne 

predmete, v drugem letniku poleg obveznih predmetov 

študent opravi 3 izbirne predmete ter pripravi in zagovarja 

magistrsko nalogo. Študenti vpisani v program B2MTR 2014 

moraj študij zaključiti do 30. 9. 2025. 

 
Program B2MTR 2021 sestavlja 11 obveznih predmetov in 3 

izbirni predmeti. Študent študij konča, ko pripravi in zagovarja 

magistrsko nalogo. 

Vsebina predmetov – učni načrt predmeta 

Vsebina posameznega predmeta je zapisana v učnem načrtu, 

ki opredeljuje cilje, vsebino, učne izide, načine dela in načine 

preverjanja znanja. Učni načrti za vse predmete študijskega 

programa so objavljeni v SIŠ-u, do njih dostopate tako, da 

kliknete na ime predmeta v vašem indeksu. V e-učilnici 

predmeta je objavljen načrt izvedbe predmeta v tekočem 

študijskem letu. 
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Izbirnost 

Izbirne vsebine obsegajo 18 KT študijskega programa. 

Študent lahko izbirne predmete izbira iz nabora izbirnih 

predmetov študijskega programa,  predmete drugih študijskih 

programov na UP FM ali na drugi članici univerze ali na 

drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini.  

 

Napredovanje v višji letnik 

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če opravi 

42 ECTS.  

Ponavljanje letnika 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja  letnik zaradi 

neizpolnjevanja obveznosti, če je zbral 30 ECTS vpisanega 

letnika.  

Priznavanje znanja in spretnosti 

Na študijskem programu 2. stopnje Management trajnostnega 

razvoja se lahko upoštevajo znanja in spretnosti, ki jih je 

študent pridobil s formalnim in neformalnim in/ali 

priložnostnim učenjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotavljajo, preverjajo, potrjujejo in priznavajo se v skladu s 

pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti na podlagi 

javnih listin in potrdil, iz katerih sta razvidna vsebina in obseg 

opravljenih obveznosti, in sicer tako, da je ta znanja in 

spretnosti mogoče vrednotiti po sistemu ECTS. Študent v 

okviru izbirnih predmetov študijskega programa lahko uveljavi 

znanja in spretnosti v obsegu do 18 KT. 

Dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom 

predpisane obveznosti ter izdela in uspešno zagovarja 

magistrsko nalogo.  

Študent lahko magistrsko nalogo nadomesti z raziskovalnim 

delom, ki ga praviloma izkazuje z objavami v času študija v 

tem študijskem programu. Odločitev o priznavanju 18 KT 

sprejme pristojna komisija. 

 

MTR (2014): študenti vpisani po predmetniku 2014 lahko 

študij zaključijo po vpisanem programu do 30. 9. 2025 
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PREDMETNIK – izvedba 2022/2023 

 

1. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P S 

SEMESTER 

IZVEDBE 

KRAJ 

IZVEDBE 
NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 61-101 Politika trajnostnega razvoja  9 30 12 1 KP Markič, Meško 

2. 61-102 Zeleno in krožno gospodarstvo  9 26 16 1 KP Biloslavo 

3. 61-103 Trajnostno dobro počutje  6 20 10 2 KP Kavčič 

4. 61-104 Trajnostno upravljanje z naravnimi viri  9 30 12 2 KP Kovačič, Janeš 

5. 
 

61-105 

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in 

okoljska etika   
9 30 12 2 KP 

Brečko Grubar, 

Koderman 

6. 61-106 Trajnostni management turističnih destinacij  6 24 12 1 KP Sedmak, Vodeb 

7. – 8. 61-XXX IZBIRNI PREDMETI (2) 12      

  SKUPAJ 60      

  

2. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P S 

SEMESTER 

IZVEDBE 

KRAJ 

IZVEDBE 
NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 61-107 
Prakse trajnostnega  managementa v 

digitalni družbi  
9 30 12 3 KP Bertoncelj, Meško  

2. 61-108 Pravni vidiki trajnostnega razvoja  9 30 12 4 KP Nahtigal 

3. 61-109 Raziskovalna metodologija v družboslovju  6 21 21 3 KP Trnavčević, Kodrič  

4. 61-110 Management trajnostnega inoviranja 6 20 10 3 KP Likar 

5. 61-111 Trajnostno in socialno podjetništvo  6 20 10 4 KP 
Gomezelj Omerzel, 

Bratkovič Kregar 

6. 61-xxx IZBIRNI PREDMETI  (1) 6   4   

7. 61-930 MAGISTRSKA NALOGA 18      

  SKUPAJ 60      

 

 

Izbirni predmeti v 2022/2023 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET ECTS P S 

KRAJ 

IZVEDBE 
NOSILEC 

1. 60-311 Management sprememb 6 20 10 KP Biloslavo 

2. 60-320 Management blagovnih znamk 6 14 16 KP Bratina 

3. 60-312 
Moč ustvarjalnosti in inovativnega 

razmišljanja 
6 20 10 KP Likar 

 
Legenda: 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu European Credit Transfer System 

KU = kontaktne ure oz. organizirane oblike pedagoškega dela (P = predavanja, S = seminar) 
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•Študijsko področje: KLASIUS-P-16: 0488 Interdisciplinarne 

izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne 

vede, pravo 

 

• Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje 

 

• Strokovni naslov: magister / magistrica prava za 

management, mag. prav. manag. 

 

• Raven izobrazbe: Slovenski okvir kvalifikacij SOK 8, 

Evropski okvir kvalifikacij EOK 7 

 

• Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih 

točk (KT) 

 

• Trajanje programa: dve leti (štiri semestre) 

 

• Obveznosti: 14 predmetov (11 obveznih, 3 izbirnih), 

priprava in zagovor magistrske naloge 

 

• Jezik izvedbe: slovenski 

 

Temeljni cilji programa 

Cilj programa je izobraziti in usposobiti študente za 

opravljanje poklica in uresničevanje delovnih nalog 

managementa - zlasti z vidika načrtovanja, organiziranja, 

vodenja in nadziranja gospodarskih družb in oseb javnega 

prava v poslovnih in pravnih funkcijah. Pri tem je bistveno  

tudi razumevanje pravnega sistema, tako na nacionalni kot na 

mednarodni ravni ter upoštevanje pravnih pravil v konkretnih 

(dispozitivnih ali kogentnih) pravnih razmerjih. 

 

Učni izidi programa 

• sprejemanja odločitev pri oblikovanju najzahtevnejših 

strokovnih pravnih vprašanj managementa; 

• obvladovanje zahtevnih statusno-pravnih, delovno-

pravnih, pogodbenih in drug pravnih vsebin v praksi; 

• predvidevanje in obvladovanje pravnih posledic 

managerskih in drugih poslovodnih odločitev; 

• samostojno, kreativno, avtonomno in odgovorno 

strokovno delo pri proučevanju pravnih vprašanj ter 

iskanju pravnih rešitev in predvidevanju pravnih posledic 

managerskih in drugih poslovodnih odločitev v podjetjih 

oziroma drugih organizacijah; 

• pravno-formalno ustrezno ustno in pisno komuniciranje o 

različnih pravnih vsebinah; 

• strokovno-raziskovalno delo na različnih pravnih 

področjih z obvladovanjem ustreznih znanstveno-

raziskovalnih metod; 

• kritično mišljenje in kritičen odnos ter ocena aktualnih 

družbenih dogajanj; 

    7 
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Magistrski program   

Pravo za management 

 

 

Programski direktor: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 
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• učinkovita uporaba veščin iskanja pravnih virov, njihove 

analize, razumevanja in ustrezne razlage; 

• sposobnost pravne argumentacije, izražanja nasprotnih 

pogledov in  sinteze; 

• usposobljenost za nadaljnji doktorski študij na pravnem 

ali poslovnem področju. 

 

Možnost zaposlitve diplomantov 

Diplomanti se bodo lahko zaposlili kot svetovalci managerjem 

za korporacijsko-pravna in javno-pravna vprašanja. 

Diplomanti, ki so že na vodilnih mestih bodo ekonomsko 

znanje nadgradili s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja 

in odločanja. 

Pogoji za vpis v 1. letnik 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je 

diplomiral na področju: Ekonomija (0311), Poslovne in 

upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), 

Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (0412), Poslovanje 

in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje 

(0414), Pravne vede (0421), Socialna varnost, podrobneje 

neopredeljeno (0920), Socialno delo in svetovanje (0923), 

Socialna varnost – drugo (0929), Interdisciplinarne 

izobraževalne aktivnosti, pretežno zdravstvo in socialna 

varnost (0988), Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, 

podrobneje neopredeljeno (1010), Hotelirstvo in gostinstvo 

(1013), Potovanja, turizem, prosti čas (1015), Varnost in 

zdravje pri delu (1022), Javna higiena, zdravje in varnost pri 

delu, drugo (1029) ali Transport (1041) na: 

a) študijskem programu 1. stopnje ali  

b) visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet 

pred 11. 6. 2004). 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant 

z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti 

izpit iz predmeta »Osnove prava za management« v obsegu 

12 ECTS kreditnih točk.  

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

povprečno oceno predhodnega študija. 

 

Pogoji za vpis v višji letnik/ prehod med 

programi 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki 

prehaja iz študijskega programa 2. stopnje s področij študija, 

navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

 

Prehod je mogoč, če:  

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

• študijska programa ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih 

izidov in 

• se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica 

obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete magistrskega študijskega 

programa Pravo za management. 

 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski 

študijski program Pravo za management  mogoč tudi za 

diplomante univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 

11. 6. 2004) in diplomante drugih magistrskih programov s 

področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem 

programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta 

predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je 

kandidat opravil na predhodnem študijskem programu, in ki 

se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi 

programu obravnava komisija, pristojna za študentske 

zadeve. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

rezultate izbirnega izpita. 

 

Študijske obveznosti 

Program sestavlja 11 obveznih predmetov in 3 izbirni 

predmeti. Študent študij konča, ko pripravi in zagovarja 

magistrsko nalogo.  

 

Vsebina predmetov – učni načrt predmeta 

Vsebina posameznega predmeta je zapisana v učnem načrtu, 

ki opredeljuje cilje, vsebino, učne izide, načine dela in načine 

preverjanja znanja. Učni načrti za vse predmete študijskega 

programa so objavljeni v SIŠ-u, do njih dostopate tako, da 

kliknete na ime predmeta v vašem indeksu. V e-učilnici 

predmeta je objavljen načrt izvedbe predmeta v tekočem 

študijskem letu. 

Izbirnost 

Izbirne vsebine obsegajo 18 KT študijskega programa. 

Študent lahko izbirne predmete izbira iz nabora izbirnih 

predmetov študijskega programa,  predmete drugih študijskih 

programov na UP FM ali na drugi članici univerze ali na 

drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. 

Napredovanje v višji letnik 

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če opravi 

45 KT.  

Ponavljanje letnika 

Študent lahko enkrat ponavlja letnik zaradi neizpolnjevanja 

obveznosti, če je zbral 30 KT vpisanega letnika. 

 

Priznavanje znanja in spretnosti 

Na študijskem programu 2. stopnje se lahko upoštevajo 

znanja in spretnosti, ki jih je študent pridobil s formalnim in 

neformalnim in/ ali priložnostnim učenjem. Ugotavljajo, 

preverjajo, potrjujejo in priznavajo se v skladu s Pravilnikom o 

http://www.fm-kp.si/Files/Izobrazevanje/Pravilniki/P4-Pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_cistopis.pdf
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priznavanju znanj in spretnosti Fakultete za management na 

podlagi javnih listin in potrdil, iz katerih je razvidna vsebina in 

obseg opravljenih obveznosti na način, da je ta znanja in 

spretnosti mogoče vrednotiti po sistemu ECTS. 

Študentu se lahko poleg 18 KT izbirnih predmetov, ki jih 

opravi kot zunanja izbirnost prizna dodatnih 12 KT znanja, 

pridobljenega izven študijskega programa, vendar le s 

področja študija, ki ga pokriva program.  

 

Dokončanje študija 

Študent dokonča študijski program 2. stopnje, ko zbere 120 

KT po ECTS.  

Študent, ki se je vpisal neposredno v 2. letnik po merilih za 

prehode med študijskimi programi, dokonča študijski program 

ko opravi študijske obveznosti, ki mu jih določi pristojna 

komisija UP FM ob vpisu vendar mora za dokončanje študija 

na UP FM opraviti vsaj 45 KT, 27 KT iz predmetov in 18 KT iz 

magistrske naloge.  

 

PREDMETNIK – izvedba 2022/2023 

1. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P S 

SEMESTER 

IZVEDBE 
NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI      

1. 63-101 Pravo in etika 9 28 8 1 Nahtigal 

2. 
63-102 Mednarodno pogodbeno pravo – izbrane 

teme 
9 28 8 2 Djokić 

3. 63-103 Raziskovanje v pravu 9 33 9 2 Zirnstein, Kodrič 

4. 63-104 Reševanje sporov 9 28 8 2 Djokić 

5. 63-105 Pravo, internet in zasebnost 6 21 9 1 Lesjak B. 

6. 63-106 Bilančno in finančno pravo 6 24 6 1 Horvat 

7. 63-107 Pravni vidiki poslovodenja 6 21 9 1 Nahtigal, Zirnstein 

8. 63-XXX IZBIRNI PREDMET (1) 6     

  SKUPAJ 60     

 

2. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P S 

SEMESTER 

IZVEDBE 
NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI      

1. 63-108 Pravna ureditev socialnih sistemov 9 34 8 3 Krapež 

2. 63-109 Pravo managementa kadrov 6 24 6 4 Krapež 

3. 63-110 Tržno pravo – izbrane teme 6 21 9 4 
Nahtigal, Zirnstein, 

Lesjak B. 

4. 63-111 
Pravna ureditev javnega sektorja – 

izbrane teme 
9 34 8 3 Nahtigal, Horvat 

5.-6. 63-XXX IZBIRNI PREDMET (2) 12     

7. 63-930 MAGISTRSKA NALOGA 18     

  SKUPAJ 60     

 

Izbirni predmeti v 2022/2023 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P S NOSILEC 

1. 60-321 Marketinško komuniciranje 6 14 16 Faganel 

2. 60-312 Moč ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja 6 20 10 Likar 

3. 60-326 Dizajnerski pristop k inoviranju 6   30 
Ruzzier, Bratkovič 

Kregar 

 

Legenda: 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu European Credit Transfer System 

KU = kontaktne ure oz. organizirane oblike pedagoškega dela (P = predavanja, S = seminar) 

http://www.fm-kp.si/Files/Izobrazevanje/Pravilniki/P4-Pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_cistopis.pdf
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•Študijsko področje: KLASIUS-P-16: 0312 Politologija, 

odnosi posameznik-družba-država 

 

• Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje 

 

• Strokovni naslov: magister / magistrica politologije, mag. 

polit. 

 

• Raven izobrazbe: Slovenski okvir kvalifikacij SOK 8, 

Evropski okvir kvalifikacij EOK 7 

 

• Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih 

točk (KT) 

 

• Trajanje programa: dve leti (štiri semestre) 

 

• Obveznosti: 1. letnik - 8 obveznih predmetov, 2 izbirna 

predmeta, Strokovno delo 1 in Raziskovalno delo 1; 2. letnik 

izbirni modul  obveznih, strokovno delo 2, izbirni predmeti), 

priprava in zagovor magistrske naloge. 

 

• Posebnosti: Modul Mednarodni odnosi se izvaja kot dvojna 

diploma v Kopru in Moskvi, modul Gospodarska diplomacija 

se izvaja samo v Kopru. 

 

• Jezik izvedbe: angleški 

 

Kraj, jezik/ način 

izvedbe 
1. letnik 2. letnik 

Koper, slovenski 

jezik 
- - 

Koper, angleški 

jezik 
izredni - 

Moskva, angleški 

jezik 
- izredni 

 

Temeljni cilji programa 

Osnovni cilj je študentkam in študentom posredovati skupek 

znanj, ki bi jim omogočal sintetično in poglobljeno 

razumevanje izjemno zahtevne post-moderne družbe. 

Študijski program bo zato študentom posredoval poleg 

klasičnih in sodobnih politoloških znanj tudi široka znanja iz 

področja, mednarodnih odnosov, zgodovine, filozofije in 

ekonomije in diplomacije. Študentke in študente bo usposobil 

za samostojno in odgovorno obravnavo problemov na 

osnovnih in mejnih področjih politike in mednarodnih odnosov 

in diplomacije, ki so povezana z drugimi znanstvenimi in 

praktičnimi področji. Študentke in študenti bodo ob tem 

razvijali sposobnosti in veščine, ki jih bo mogoče aplicirati v 

širokem spektru poklicev, od raziskovanja in izobraževanja, 

delovanja v mednarodnih organizacijah, diplomatskega 

    7 
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Magistrski program   

Politologija – mednarodni odnosi  

in gospodarska diplomacija 

 

 

 

 

Programski direktor: doc. dr. Primož Šterbenc 
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delovanja in političnega delovanja in gospodarskega 

poslovanja. 

Učni izidi programa 

• poglobljeno znanje na širšem področju družboslovja in 

humanistike; 

• sposobnost samostojnega učenja in raziskovanja ter 

sposobnost iskanja in selekcioniranja raznolikih novih 

virov znanja in informacij; 

• sposobnost razlagalnega, komunikativnega in 

razumljivega pisanja; 

• sposobnost kritične refleksije lastnega mišljenja, 

raziskovanja in delovanja; 

• sposobnost kritičnega izbora znanstvenoraziskovalnih 

metod in pristopov k raziskovanju, ki ustrezajo 

obravnavanju različnih problemov v različnih okoliščinah; 

• sposobnost snovanja in načrtovanja novih raziskav ter 

sposobnost kritične analize in vrednotenja že opravljenih 

raziskav; 

• zmožnost aplikacije pridobljenega znanja za potrebe 

reševanja širših družbenih in mednarodnih problemov in 

konfliktov; 

• zmožnost kreativne aplikacije pridobljenih znanj in veščin 

na širokem spektru strokovnega in poklicnega dela; 

• sposobnost snovanja, načrtovanja in izvedbe projektnih 

nalog v različnih delovnih okoljih; 

• zmožnost etičnega odgovornega in strokovnega 

razsojanja in delovanja v kompleksnih delovnih, 

družbenih, gospodarskih in političnih razmerah; 

• sposobnost javnega nastopanja, vodenja razprav, 

vodenja projektov in sodelovanja na projektih ter 

timskega sodelovanja; 

• zmožnost konstruktivnega komuniciranja s strokovnjaki 

iz drugih področij; 

• spretnost uporabljanja sodobnih komunikacijskih naprav; 

• zmožnost uresničevanja novih idej na različnih področjih; 

• usposobljenost za medkulturno sporazumevanje in 

sodelovanje ter delo v mednarodnem okolju; 

• razumevanje kultur in običajev drugih držav, tako 

današnjih, kot tudi preteklih; 

• usposobljenost za prevzemanje odgovornosti za vodenje 

delovnih sistemov; 

• široko znanje na širšem področju mednarodnih odnosov 

in gospodarske diplomacije. 

 

Možnost zaposlitve diplomantov 

Diplomanti se lahko zaposlijo v razvojnih in raziskovalnih 

dejavnostih, na strokovno-političnih funkcijah, v vladnih in 

upravnih službah, interesnih združenjih, storitvenem sektorju, 

svetovalnih organizacijah (vladnih, nevladnih in 

gospodarskih), v neprofitnih organizacijah, medijih, v 

medkulturnih dejavnostih ter na projektnih delih (zlasti 

humanitarnih in razvojnih), tako v slovenskem kot tudi 

evropskem in širšem mednarodnem okolju. 

Pogoji za vpis v 1. letnik 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je 

diplomiral na področju družboslovja ali humanistike v 

a) študijskem programu 1. stopnje ali  

b) visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet 

pred 11. 6. 2004). 

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant 

z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti 

izpit iz predmetov »Etika in kultura v poslovnem svetu« (6 

ECTS) in »Medkulturno poslovno komuniciranje« (6 ECTS). 

Kandidat jih lahko opravi med študijem na 1. stopnji, v 

programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred 

vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje.  

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

povprečno oceno predhodnega študija. 

 

Pogoji za vpis v višji letnik/ prehod med 

programi 

V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki 

prehaja iz študijskega programa 2. stopnje s področij študija, 

navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

 

Prehod je mogoč, če:  

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 

• študijska programa ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih 

izidov in 

• se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica 

obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete magistrskega študijskega 

programa Politologija – mednarodni odnosi in 

gospodarska diplomacija. 

 

Ob upoštevanju zgornjih alinej, je prehod v magistrski 

študijski program Pravo za management  mogoč tudi za 

diplomante univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 

11. 6. 2004) in diplomante drugih magistrskih programov s 

področij študija, navedenih v »Pogojih za vpis v 1. letnik«. 

 

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem 

programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta 

predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je 

kandidat opravil na predhodnem študijskem programu, in ki 

se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi 

programu obravnava komisija, pristojna za študentske 

zadeve. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na 

rezultate izbirnega izpita. 
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Študijske obveznosti 

Program sestavlja 8 obveznih in 2 izbirna predmeta v 1. 

letniku, v 2. letniku študent izbira med modulom mednarodni 

odnosi in modulom gospodarska diplomacija. Obveznosti 

modula Mednarodni odnosi: izbirni predmeti v obsegu 36 

KT, Strokovno delo 2 in magistrska naloga z zagovorom. 

Obveznosti modula Gospodarska diplomacija: 3 obvezni 

predmeti, 3 izbirni predmeti, Strokovno delo 2 in magistrska 

naloga z zagovorom.   

 

Vsebina predmetov – učni načrt predmeta 

Vsebina posameznega predmeta je zapisana v učnem načrtu, 

ki opredeljuje cilje, vsebino, učne izide, načine dela in načine 

preverjanja znanja. Učni načrti za vse predmete študijskega 

programa so objavljeni v SIŠ-u, do njih dostopate tako, da 

kliknete na ime predmeta v vašem indeksu. V e-učilnici 

predmeta je objavljen načrt izvedbe predmeta v tekočem 

študijskem letu. 

Izbirnost 

Izbirne vsebine obsegajo 48 KT na modulu Mednarodni 

odnosi in 30 KT na modulu Gospodarska diplomacija. Študent 

lahko izbirne predmete izbira iz nabora izbirnih predmetov 

študijskega programa,  predmete drugih študijskih programov 

na UP FM ali na drugi članici univerze ali na drugem 

visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. 

Napredovanje v višji letnik 

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če opravi 

46 KT.  

Ponavljanje letnika 

Študent lahko enkrat ponavlja letnik zaradi neizpolnjevanja 

obveznosti, če je zbral 30 KT vpisanega letnika. 

 

Priznavanje znanja in spretnosti 

Študentom programa se lahko v celoti ali deloma prizna tudi 

znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom z različnimi 

oblikami formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali 

programi za izpopolnjevanje in neformalnega izobraževanja. 

Ugotavljajo, preverjajo, potrjujejo in priznavajo se v skladu s 

Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti Fakultete za 

management na podlagi javnih listin in potrdil, iz katerih je 

razvidna vsebina in obseg opravljenih obveznosti na način, da 

je ta znanja in spretnosti mogoče vrednotiti po sistemu ECTS. 

Prizna se lahko za največ 12 ECTS znanja, pridobljenega 

izven tega študijskega programa.   

 

 

Dokončanje študija 

Študent dokonča študijski program 2. stopnje, ko zbere 120 

KT po ECTS.  

Študent mora za dokončanje študija  na študijskem programu 

Politologija opraviti vsaj 60 KT po sistemu ECTS. Ostale 

kreditne točke lahko prenese z drugih izobraževalnih 

zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oziroma 

zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred 

vpisom.  

Strokovno delo in praksa (SRD) 

Strokovno razvojno delo (SRD 1 in 2) sestavljajo obvezne in 

izbirne vsebine ter prakso. Obvezne vsebine SRD so 

sestavljene iz različnih delavnic, na katerih bodo študenti 

pridobili potrebno znanje in napotke za pisanje magistrske 

naloge. 

Študentom predstavimo, kako  poiskati in proučiti literaturo in 

vire, kako iskati in povezovati relevantne vsebine ter kako 

pravilno citirati vsebine in spoštovati avtorstvo. Študenti bodo 

pripravili predstavitev lastnega izdelka ter jo izvedli. 

 

V nadaljevanju bo študentom predstavljena zasnova 

raziskave od opredelitve problema in teoretičnih izhodišč do 

pričakovanih rezultatov. Tako študente usposobimo za 

izdelavo načrta raziskave, priprave izhodišč, postavitve teze-

hipoteze oz. raziskovalna vprašanja, izbire ustreznega 

metodološkega pristopa in prispevka stroki ter predstavitve na 

strokovni konferenci ali raziskovalnemu seminarju UP FM. 

 

Za podrobnejši opis obveznosti SRD glej strani od 43 do 45. 

 

Program dvojne diplome 

Študent študijskega programa Politologija – mednarodni 

odnosi in gospodarska diplomacija se lahko vključi v program 

dvojne diplome, ki se izvaja skupaj s prestižno Moskovsko 

državno univerzo Lomonosov (MSU), Fakulteto za politične 

vede. Program se izvaja v obliki izrednega študija v 

angleškem jeziku. Po končanem študiju prejmejo dve diplomi. 

Program dvojne diplome je možno pridobiti le na modulu 

Mednarodni odnosi, ki se izvaja v Kopru in v Moskvi. 

Posebnosti, ki veljajo za program dvojne diplome: 

• študenti so vpisani na obe univerzi, 

• študenti programa opravijo 1. letnik na UP FM v Kopru, 

2. letnik pa na MSU v Moskvi; 

• šolnino ta 1. letnik študija študent poravna UP FM, za 2. 

letnik študija pa MSU Fakulteti za politične vede; 

• študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti vseh 

60 KT preden nadaljuje študij; 

• magistrska naloga se pripravi v angleškem jeziku pod 

mentorstvom in somentorstvom učiteljev obeh univerz; 

• zagovor magistrske naloge bo potekal v Moskvi pred 

skupno komisijo; 

http://www.fm-kp.si/Files/Izobrazevanje/Pravilniki/P4-Pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_cistopis.pdf
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PREDMETNIK – izvedba 2022/2023 

1. letnik  

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P S V 

SEMESTER 

IZVEDBE 
NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 62-301 Filozofija 3 24 6  1 Ženko 

2. 

62-302 

62-303 Izbirni tuj jezik  

- Angleški jezik,  

 

- Ruski jezik 

 

6 
30  

 

 

 

30 
1 

 

Rižnar 

 

Makarova 

Tominec 

3. 62-304 Zgodovina in teorija diplomacije 6 30 15  2 Kalc, Zajc 

4. 
62-305 Mednarodni odnosi in globalna 

politika 
6 30 15 

 
2 Šterbenc 

5. 
62-306 Trendi v razvoju svetovnega 

gospodarstva 
3 24 6 

 
1 Laporšek 

6. 62-307 Mednarodno gospodarsko pravo 3 24 6  2 Matjaž Nahtigal 

7. 
62-308 Metodologija raziskovanja 

mednarodnih odnosov 
3 24 6 

 
2 Šterbenc, Zajc 

8. 
62-309 Politični sistem in mednarodna 

gospodarska politika Evrazije 

 

6 
30 15 

 
1 Šterbenc 

9. 

62-310 Strokovno delo 

- strokovna praksa 

- SRD 1 

6 

 

15 
 

 
20 2 Gošnik 

10. 62-311 Raziskovalno delo 1 6 12  12 1 Kodrič  

11.-12. 62-XXX IZBIRNI PREDMETI (2) 12    1/2  

  SKUPAJ 60      

 

 

Izbirni predmeti v 2022/2023 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P S NOSILEC 

1.  60-329 Jezikovne strategije in MSP 6   30 Rižnar 

2.  60-311 Management sprememb 6 20 10 Biloslavo 

3.  60-339 Mednarodno kulturno in politično okolje 6 22 8 Šterbenc 

 

Legenda: 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu European Credit Transfer System 

KU = kontaktne ure oz. organizirane oblike pedagoškega dela (P = predavanja, S = seminar, V = vaje, DOŠ = druge oblike študija) 

 

 

 



 

56 
 

 

 

•Študijsko področje: KLASIUS-P-16: 0413 Poslovanje in 

upravljanje, management 

 

• Vrsta programa: doktorski študijski program 3. stopnje  

 

• Znanstveni naslov: doktor znanosti / doktorica znanosti 

  

• Raven izobrazbe: Slovenski okvir kvalifikacij SOK 10, 

Evropski okvir kvalifikacij EOK 8 

 

• Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 180 kreditnih 

točk (KT) oziroma 240 kreditnih točk 

 

• Trajanje programa: tri leta (šest semestrov) vpisani do 

2020/2021 oziroma štiri leta (osem semestrov) vpisani od 

2021/2022 dalje 

 

• Obveznosti:  

B3M 3L: 4 predmeti (3 obvezni, 1 izbirni), doktorski seminar, 

priprava in objava znanstvenega članka, delo na disertaciji, 

zagovor doktorske disertacije 

B3M 4L: 8 predmetov (5 obveznih, 3 izbirni), doktorski 

seminar, priprava in objava znanstvenega članka, 

individualne oblike prenosa znanja, delo na disertaciji, 

zagovor doktorske disertacije s promocijo raziskovalnih 

rezultatov 

 

• Jezik izvedbe: slovenski 

 

Program 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

3 letni  - - izredni / 

4 letni  izredni izredni - - 

 

Temeljni cilji programa 

Doktorski študij je namenjen kandidatom – doktorandom, ki 

želijo opravljati ali že opravljajo: 

• znanstveno in raziskovalno ter pedagoško delo v 

raziskovalnih, znanstvenih in visokošolskih ustanovah;  

• najzahtevnejše strokovno in vodstveno delo v državnih 

ustanovah, v javnih in zasebnih organizacijah ter 

mednarodnih korporacijah. 

 

Učni izidi programa 

Diplomanti pridobijo sodobna znanja in kompetence: 

• sistematično poznavanje in razumevanje teorije in 

teoretskih sklopov, znanstvenih paradigem ter razvoja 

področja managementa, 

    8 

Program 3. stopnje 

 

 

Doktorski program  
Management 

 

   Programski direktor: prof. dr. Anita Trnavčević 

 

POMEMBNO! 

Doktorski program Management smo strukturno in 

vsebinsko prenovili ter podaljšali v štiri leta. V študijskem 

letu 2022/2023 vpisujemo v 2. letnik prenovljenega 

štiriletnega programa.  

Po predmetniku B3M 3L izvajamo 3. letnik, študenti, ki 

izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, študij nadaljujejo 

in dokončajo po vpisanem programu.  

Študenti, ki se vpisujejo po merilih za prehode v 2. letnik 

se vpišejo v 4 letni program. 

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo po 2. letniku, pa se 

vpišejo v 2. letnik prenovljenega 4 letnega programa v 

skladu z merili za ponavljanje in napredovanje. 
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• poglobljeno razumevanje kvantitativne in kvalitativne 

metodologije raziskovalnega dela ter zmožnost njune 

ustrezne uporabe v raziskovanju na področju 

managementa, 

• razvoj znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru 

problemov in s tem hiter odziv na nove okoliščine doma 

in v svetu, 

• osvajanje novih modelov in konceptov, iskanje novih 

rešitev in znanstvenoraziskovalnih pristopov, 

• vključevanje izsledkov drugih disciplin v širše področje 

managementa, 

• koherentno obvladovanje temeljnega znanja in 

povezovanje znanja z različnih področij, umeščanje 

novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne 

discipline, 

• razumevanje in uporaba metod kritične analize, razvoj 

veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem 

strokovnem področju, 

• vodenje skupinskega dela in obvladovanje komuniciranja 

znotraj organizacije in navzven, 

• prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših 

poslovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije, 

• zmožnost izvajanja samostojnih, izvirnih in objavljivih 

raziskav, 

• zmožnost timskega učenja, ustvarjalnega komuniciranja 

v raziskovalnem okolju, reševanja problemov ter 

sodelovanja v interdisciplinarnih raziskovalnih timih, 

• vrhunska teoretična in strokovna znanja, veščine in 

metode dela za reševanje zahtevnih znanstvenih in 

strokovnih problemov.  

• sposobnost abstraktnega in asociativnega mišljenja, 

sinteze znanj s širšega področja managementa, vodenja 

poslovnih sistemov in znanstvenoraziskovalnih 

projektov, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter 

razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov. 

 

Možnost zaposlitve diplomantov 

Doktorand pridobi vrhunska teoretična in strokovna znanja, 

veščine in metode dela za reševanje zahtevnih znanstvenih in 

strokovnih problemov. Doktorandi lahko opravljajo: 

• znanstveno in raziskovalno ter pedagoško delo v 

raziskovalnih, znanstvenih in visokošolskih ustanovah; 

• najzahtevnejše strokovno in vodstveno delo v državnih 

(državna uprava, pa tudi lokalna in regionalna 

samouprava), javnih, zasebnih in nevladnih ustanovah in 

organizacijah, v podjetjih in v mednarodnih 

organizacijah; 

• delo kot svetovalci direktorjev in vodje projektov, ipd. 

 

 

 

Pogoji za vpis  

Pogoje za vpis v 1. letnik izpolnjujejo kandidati, ki so: 

1. diplomirali na študijskem programu 2. stopnje,  

2. diplomirali na dodiplomskem univerzitetnem študijskem 

programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), 

3. diplomirali na študijskem programu iz četrtega odstavka 

36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 

300 ECTS in je trajal 5 let (enovit magistrski študij); 

4. opravili visokošolski strokovni študijski program, sprejet 

pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 

specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; 

tem kandidatom pristojna komisija določi študijske 

obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS iz študijskega 

programa 2. stopnje Management, ki jih morajo opraviti 

pred vpisom. 

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali 

primerljiv študijski program v tujini in ki jim je v skladu z 

zakonom priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v 

študijskem programu. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa v 1. letnik 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva 

naslednja merila (skupno 100 točk): 

1. uspeh pri dosedanjem izobraževanju (povprečna ocena 

izpitov in ocena zaključnega dela) - do 40 točk; 

2. uspeh pri ustnem izpitu – do 60 točk. 

Komisija na ustnem izpitu oceni naslednje:  

1. znanstveno-raziskovalni potencial – do 40 točk:  

- razumevanje znanstvenega raziskovanja, ki ga 

izkazuje z idejnim osnutkom dispozicije raziskave, 

- kvalitativna ocena potenciala kandidata za doktorski 

študij; 

2. motivacijo kandidata – do 10 točk:  

- motivacijo kandidata, kot jo izkazuje v motivacijskem 

pismu in na razgovoru; 

3. kandidatovo poznavanje urejenosti in upravljanja 

raziskovalnega sistema v Sloveniji –  do 10 točk. 

 

Pogoji za vpis v višji letnik 

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi 

programi se lahko v višji letnik doktorskega študijskega 

programa Management vpiše kandidat, ki prehaja iz 

sorodnega študijskega programa iste stopnje.  

Prehod je mogoč, če:  

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program ter 

pogoje za vpis v višji letnik, ki jih predpisuje program, 

• študijska programa ob zaključku študija zagotavljata 

pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih 

izidov in 

• se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica 

obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 

(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete doktorskega študijskega 

programa Management. 
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Neposredno v 2. letnik doktorskega študija se lahko vpiše 

kandidat, ki je: 

• končal magisterij znanosti (program sprejet pred 11. 6. 

2004), 

• končal specializacijo po končanem študijskem programu 

za pridobitev univerzitetne izobrazbe (program sprejet 

pred 11. 6. 2004). 

Ob vpisu se kandidatu skladno z zakonom prizna 60 ECTS. 

Kandidatu pristojna komisija določi študijske obveznosti za 

dokončanje doktorskega programa. Pri tem se upošteva 

skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine 

študijskega programa) iz kandidatovega predhodnega študija 

z učnimi vsebinami doktorskega programa ter primerljivost 

obsega predmetov v kreditnih točkah. 

V primeru omejitve vpisa kandidati opravijo izbirni izpit po 

enakem postopku in kriterijih, kot je določeno za vpis v 1. 

letnik študijskega programa. 

 

Študijske obveznosti 

Predvidena je kombinacija predavanj in doktorskih 

seminarjev, individualnih konzultacij in dela na raziskovalnih 

projektih pod vodstvom mentorja. Velik del študija obsega 

samostojni študij literature s področja teme doktorske 

disertacije, pripravo znanstvenega članka in individualno 

raziskovalno delo za pripravo disertacije. 

 

B3M 3L: 4 predmeti (3 obvezni, 1 izbirni), doktorski seminar, 

priprava in objava znanstvenega članka, delo na disertaciji, 

zagovor doktorske disertacije 

B3M 4L: 8 predmetov (5 obveznih, 3 izbirni), doktorski 

seminar, priprava in objava znanstvenega članka, 

individualne oblike prenosa znanja, delo na disertaciji, 

zagovor doktorske disertacije 

 

Doktorski seminar B3M 3L 

Doktorski seminar je namenjen pregledu teoretičnih pogledov 

in problemov/vprašanj ter objavljenih študij na specifično 

tematiko oz. področje raziskovanja študenta. Študent pridobi 

podroben in poglobljen pregled literature ter razvije kritičen 

odnos do teorije in raziskav na področju doktorske teme. 

Seminar vključuje branje literature (ali povzetke oz. sinteze), 

poglobljeno proučevanje več znanstvenih dognanj in 

empiričnih del. Študent razvije kritičen pogled na trenutne 

raziskave, literaturo in novosti s področja proučevanja ter 

vpogled v  akademski diskurz. 

Študent bo pri seminarju delal na izbrani temi disertacije in 

iskanju in pregledu ustrezne literature ter pregledu lastnega 

raziskovalnega dela in predstavitve. Organizirane oblike dela 

so namenjene za razpravo in kritičen pogled na objavljeno 

literaturo in raziskovalnih empiričnih raziskav, srečanja pa so 

namenjena tudi ih za izmenjavi idej, vprašanj, konceptov ali 

modelov z drugimi študenti. 

Študent bo ob koncu seminarja oddal opis bibliografije in 

pregled literature ter delovni osnutek teoretičnega okvira 

disertacije v obliki eseja v obsegu pribl. 10.000 besed. 

Pozitivna ocena eseja je pogoj za javno predstavitev na 

razpisanem srečanju, kjer študenti predstavijo svoje tekoče 

delo, ki so ga zajeli v eseju, izpostavijo dileme, kritičen pristop 

do literature in raziskav ter argumentirajo svoje teoretične 

predpostavke in pričakujejo povratne informacije in razpravo 

od kolegov. 

Prisotnost študentov na vseh srečanjih je obvezna. 

 

Potek študija in priprava doktorske disertacije 

B3M – 3 letni program 

V prvem letniku doktorand opravi tri temeljne predmete, ki so 

potrebni za nadaljnjo raziskovalno dejavnost pri študiju. 

Doktorandu na podlagi raziskovalnega načrta in teme 

doktorske disertacije svetujemo izbiro mentorja, ki ga mora 

izbrati do konca prvega semestra, senat pa ga dokončno 

potrdi ob prijavi teme disertacije. Doktorand skupaj z 

mentorjem opredeli študijski načrt in raziskovalni program. 

Pod vodstvom mentorja doktorand v drugem semestru 

pripravi osnutek doktorske dispozicije, ga javno predstavi in 

dispozicijo odda v postopek potrditve na komisiji fakultete in 

univerze. Obveznosti prvega letnika se v celoti opravijo na 

FM. V drugem letniku doktorand izbere izbirni predmet s 

področja teme doktorske disertacije (iz nabora 10 predmetov 

različnih študijskih in raziskovalnih področij na fakulteti) in 

opravi izbirne doktorske seminarje, ki jih v skladu z 

raziskovalno temo doktorske disertacije izbere dogovoru 

z mentorjem. Obveznosti v okviru izbirne vsebine/doktorskega 

seminarja lahko doktorand opravi na UP FM ali pa na drugi 

domači ali tuji fakulteti. Pod vodstvom mentorja doktorand 

v skladu z raziskovalnim programom in v okviru specifike 

raziskovalnega področja, s katerim se ukvarja, pripravi 

znanstveni članek za objavo s področja teme doktorske 

disertacije in ga javno predstavi. Tretji letnik je namenjen 

izključno raziskovanju, izdelavi doktorske disertacije in 

njenemu zagovoru. Doktorand lahko odda doktorsko 

disertacijo v oceno pred zagovorom, ko ima opravljene vse 

obveznosti 1. in 2. letnika, razen objavljenega znanstvenega 

članka, pred zagovorom disertacije pa mora biti članek 

objavljen oziroma sprejet v objavo. Rok za dokončanje študija 

je najpozneje štiri leta od odobritve teme disertacije na UP. 

Tema doktorske disertacije 

Doktorand prijavi temo oz. dispozicijo za doktorsko disertacijo 

proti koncu 1. letnika. Postopek prijave teme je podrobneje 

opisan v pravilniku o diplomiranju: doktorat znanosti in 

obsega obravnavo na komisiji za znanstvenoraziskovalno 

delo, Senatu UP FM in Senatu UP. Senat UP FM po 

predhodni obravnavi na Komisiji za znanstvenoraziskovalno 

delo UP FM obravnava temo in se do nje opredeli ter imenuje 

mentorja. Soglasje k predlogu teme in k dispoziciji daje senat 

univerze po predhodni obravnavi na univerzitetni komisiji za 

znanstvenoraziskovalno delo. Predstavitev teme doktorske 

disertacije je javna. Doktorand mora zagovarjati doktorsko 
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disertacijo najpozneje v štirih letih od odobritve teme 

disertacije na senatu univerze. 

Doktorska disertacija in zagovor doktorata 

Doktorska disertacija je pisno delo, ki pomeni samostojen in 

izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je 

tema disertacije. Doktorska disertacija je praviloma napisana 

v slovenskem jeziku, naslova in izvleček pa morata biti 

prevedena tudi v tuji jezik. Na podlagi pisne prošnje Senat UP 

lahko odobri doktorandu pisanje disertacije v tujem jeziku v 

skladu s pogoji, zapisanimi v pravilniku o diplomiranju. 

Doktorand, ki je opravil vse študijske obveznosti 1. in 2. 

letnika, lahko doktorsko disertacijo nadomesti z objavo 

najmanj treh znanstvenih člankov s področja teme disertacije 

(objavljenih ali sprejetih v objavo po vpisu na doktorski študij). 

Članki morajo biti kategorizirani v skupino A ali B po 

metodologiji ARRS, kandidat pa mora biti edini ali prvi avtor. 

Doktorand, ki želi disertacijo opraviti s članki, prijavi temo po 

enakem postopku kot drugi študenti. Disertacija poleg 

člankov, ki morajo biti vezani na temo disertacije, vsebuje tudi 

razširjen uvodni del (vsaj 20 strani), v katerem doktorand 

opredeli raziskovalni problem, hipotezo oziroma raziskovalno 

vprašanje, prikaže, kako članki odgovarjajo na postavljeno 

hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, ter opredeli svoj 

izvirni prispevek k znanosti. Kandidat zagovarja disertacijo 

pred komisijo; zagovor je javen. Z uspešno opravljenim 

zagovorom pridobi doktorand znanstveni naslov 

»doktor/doktorica znanosti«. 

 

B3M – 4 letni program 

V prvem letniku doktorand opravi tri temeljne predmete, ki so 

potrebni za nadaljnjo raziskovalno dejavnost pri študiju, en 

izbirni predmet in predmet Osebni razvoj 1. Doktorand  

pripravi zasnovo raziskave in predstavi osnutek raziskave.   

V drugem letniku doktorand opravi predmet Osebni razvoj 2, 

izbirni predmet metode analiziranja ali zbiranja podatkov in 

vsebinski izbirni predmet ter doktorski seminar. Doktorand v 

drugem letniku pod vodstvom potencialnega mentorja 

v skladu z raziskovalnim programom in v okviru specifike 

raziskovalnega področja, s katerim se ukvarja, pripravi 

znanstveni članek za objavo in ga javno predstavi. Pod 

vodstvom mentorja doktorand v drugem letniku pripravi 

osnutek doktorske dispozicije in dispozicijo odda v postopek 

potrditve na komisiji fakultete in univerze. 

V tretjem letniku doktorand opravi obveznost Individualne 

oblike prenosa znanja ter dela na raziskavi in izdelavi 

doktorske disertacije. Četrti letnik je, enako kot tretji, 

namenjen prenosu znanja in delu na disertaciji. Doktorand 

lahko odda doktorsko disertacijo v oceno pred zagovorom, ko 

ima opravljene vse obveznosti 1., 2. in 3. letnika, razen 

objavljenega znanstvenega članka, pred zagovorom 

disertacije pa mora biti članek sprejet v objavo ali objavljen. 

Rok za dokončanje študija je najpozneje štiri leta od odobritve 

teme disertacije na UP. 

Tema doktorske disertacije 

Doktorand prijavi temo oz. dispozicijo za doktorsko disertacijo 

proti koncu 2. letnika. Postopek prijave teme je podrobneje 

opisan v Pravilniku o diplomiranju: doktorat znanosti in 

obsega obravnavo na komisiji za znanstvenoraziskovalno 

delo, Senatu UP FM in Senatu UP. Senat UP FM po 

predhodni obravnavi na Komisiji za znanstvenoraziskovalno 

delo UP FM obravnava temo in se do nje in do predlaganega 

mentorja opredeli. Soglasje k predlogu teme in k dispoziciji 

daje senat univerze po predhodni obravnavi na univerzitetni 

komisiji za znanstvenoraziskovalno delo. Predstavitev teme 

doktorske disertacije je javna. Doktorand mora zagovarjati 

doktorsko disertacijo v štirih letih od odobritve teme disertacije 

na senatu univerze. 

Doktorska disertacija in javni zagovor s promocijo 

raziskovalnih rezultatov 

Doktorska disertacija je pisno delo, ki pomeni samostojen in 

izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je 

tema disertacije. Doktorska disertacija je praviloma napisana 

v slovenskem jeziku, naslova in izvleček pa morata biti 

prevedena tudi v tuji jezik. Na podlagi pisne prošnje Senat UP 

lahko odobri doktorandu pisanje disertacije v tujem jeziku v 

skladu s pogoji, zapisanimi v pravilniku o diplomiranju. 

Doktorand, ki je opravil vse študijske obveznosti brez 

doktorskega dela na disertaciji in javnega zagovora (zbere 

144 ECTS) lahko doktorsko disertacijo nadomesti z objavo 

najmanj treh znanstvenih člankov s področja teme disertacije 

(objavljenih ali sprejetih v objavo v času od vpisa na doktorski 

študij). Članki morajo biti kategorizirani v A ali B po 

metodologiji ARRS in objavljeni v revijah iz znanstvenega 

področja dela kandidata. Kandidat mora biti edini ali prvi avtor 

. Kandidat, ki želi disertacijo opraviti s članki, prijavi temo po 

enakem postopku kot drugi kandidati. Disertacija v obliki  

člankov, ki morajo biti vezani na temo disertacije, vsebuje 

razširjen uvodni del (vsaj 20 strani), kjer kandidat opredeliti 

raziskovalni problem, hipotezo oziroma raziskovalno 

vprašanje, prikaz, kako članki odgovarjajo na postavljeno 

hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, ter posebej 

izpostavljen  in utemeljen prispevek znanosti in skupne 

ugotovitve. Kandidat zagovarja disertacijo pred komisijo; 

zagovor je javen. Z uspešno opravljenim zagovorom pridobi 

doktorand znanstveni naslov »doktor/doktorica znanosti«. 

 

Napredovanje v višji letnik 

B3M 3L 

Za napredovanje v drugi letnik mora doktorand opraviti vsaj 

30 KT obveznosti prvega letnika. Za napredovanje iz drugega 

v tretji letnik mora doktorand opraviti 60 KT iz obveznosti 1. in 

2. letnika, pri čemer mora obvezno imeti soglasje UP k temi 

doktorske disertacije. Študent lahko odda doktorsko 

disertacijo v oceno pred zagovorom, ko ima opravljene vse 

obveznosti 1. in 2. letnika razen objavljenega znanstvenega 

članka (90 KT), oceno pred zagovorom, ko ima opravljene 

vse obveznosti 1. in 2. letnika razen objavljenega 

znanstvenega članka (30 KT), pred zagovorom disertacije 

mora biti članek objavljen oz. sprejet v objavo. 
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B3M 4L 

Za napredovanje v drugi letnik mora doktorand opraviti vsaj 

30 KT obveznosti prvega letnika. Za napredovanje iz drugega 

v tretji letnik mora doktorand opraviti 60 KT iz obveznosti 1. in 

2. letnika, pri čemer mora obvezno imeti soglasje UP k temi 

doktorske disertacije.  

Za napredovanje iz 3. v 4. letnik mora študent vse obveznosti 

1. in 2. letnika in 12 KT 3. letnika. 

Študent lahko odda doktorsko disertacijo v oceno pred 

zagovorom, ko ima opravljene vse obveznosti 1., 2.in 3. 

letnika razen objavljenega znanstvenega članka. Pred 

zagovorom disertacije mora biti članek objavljen ali sprejet v 

objavo. 

 

 

 

Dokončanje študija 

B3M 3L 

Doktorand mora opraviti študijske obveznosti pri vseh 

organiziranih oblikah študijskega programa ter pripraviti in 

uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo. Študij mora 

dokončati najpozneje v štirih letih od odobritve teme 

disertacije.  

 

B3M 4L 

Doktorand mora opraviti študijske obveznosti pri vseh 

organiziranih oblikah študijskega programa, opravi 

individualno raziskovalno delo, pripraviti znanstveni članek za 

objavo in javno predstavitev, Individualne oblike prenosa 

znanja 1 in 2 ter pripraviti in uspešno zagovarjati doktorsko 

disertacijo. Študij mora dokončati najpozneje v štirih letih od 

odobritve teme disertacije.  

 

 

 

 

PREDMETNIK – izvedba v 2022/2023 

 

1. letnik – štiriletni program 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P 

 

S 

SEMESTE

R IZVEDBE NOSILEC 

  OBVEZNI PREDMETI       

1. 
70-101 Filozofija znanosti in epistemologija 

18 32 32 1 
Laporšek, Zirnstein, 

Bertoncelj 

2. 
70-102 Kvalitativna metodologija raziskovalnega 

dela  
9 32 

 1 Trnavčević 

3. 
70-103 Kvantitativna metodologija raziskovalnega 

dela 
9 32 

 2 Kodrič, Strašek 

5. 70-104 Osebni razvoj 1 6 16 8 1 Kavčič, Arzenšek 

6. 
70-105 IRD 1 – Zasnova in predstavitev osnutka 

raziskave 
9  

 2 mentor 

 70-XXX IZBIRNI PREDMET 1 9   2  

  SKUPAJ 60     

 

2. letnik – štiriletni program 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P 

 

S 

SEMESTER 

IZVEDBE NOSILEC 

  OBVEZNOSTI IN IZBIRNE VSEBINE      

1. 70-106 Osebni razvoj 2 6 24 8 
 

3 Arzenšek, Kavčič 

2. 70-xxx Izbirni predmet  2 9        

3. 
70-107            

70-108 

Izbirni predmet 3: 

- Izbrane teme o metodah analize podatkov 

 

- Izbrane teme o metodah zbiranja podatkov 

6 

 

16    

 

16 

  

 

 

3 

 

Strašek, 

Trnavčević 

 

Trnavčević, 

Kodrič 

4. 70-109 
IRD 2 - Priprava znanstvenega članka za 

objavo in javno predstavitev 
18     

 

mentor 

5. 70-110 
IRD 3 – Delo na dispoziciji in potrjena 

dispozicija 
18     

 

mentor 
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ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI/ PREDMET KT P 

 

S 

SEMESTER 

IZVEDBE NOSILEC 

6. 70-111 Doktorski seminar 1 3     
 Gomezelj 

Omerzel 

  SKUPAJ 60     

 

Izbirni predmeti – izvedba v 2022/2023 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI KT 
 

KU* NOSILEC 

1. 70-123 Izbrane teme iz ekonomije 9 16 Bojnec, Čepar 

2. 70-127 Izbrane teme iz marketinga 9 16 Faganel 

 
Študent lahko izbirne predmete izbira iz nabora izbirnih predmetov študijskega programa skladno z izbranim področjem disertacije ali 

primerljive predmete drugih študijskih programov na UP FM, na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji 

ali v tujini. 

 

3. letnik – triletni program 

ŠT. 
ŠIFRA 

PREDMETA 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI KT KU NOSILEC 

  OBVEZNOSTI     

1. 70-018 
Delo na disertaciji: individualno raziskovalno delo in zagovor 

doktorske disertacije 
60 M 

mentor 

  SKUPAJ 60   

 
 

Legenda: 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu European Credit Transfer System 

KU = kontaktne ure oz. organizirane oblike pedagoškega dela (P = predavanja, S = seminar, M = individualno delo pod vodstvom 

mentorja) 
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A Asistent – ’Pomočnik’ profesorja, ki vodi vaje v predavalnici. Asistent ne more biti mentor pri pisanju diplomske naloge. 

B Bruc – Študent prvega letnika fakultete. 

C  

Cobiss – To je virtualna knjižnica Slovenije. Z iskanjem gradiv v sistemu Cobiss boste prišli do virov in informacij za študij 

ter za pisanje seminarskih nalog in diplome. V Cobiss-u boste našli informacijo v kateri slovenski knjižnici je literatura 

dosegljiva. 

D 

 

 

  

Dekan – Zastopnik oz. predstavnik fakultete, ki skupaj z ožjimi sodelavci tvorijo vodstvo fakultete. 

Dekanat – Glavna in sprejemna pisarna na fakulteti. 

Diploma – Samostojni pisni izdelek študenta. Z zagovorom diplome zaključite študij po programu, ki ste ga vpisali, in 

pridobite strokovni naslov. 

Docent – Visokošolski učitelj z doktoratom. To je naziv in položaj med asistentom in profesorjem. Habilitacija za docenta 

omogoči nosilcu naziva predavati, “docirati”. 

Doktor – Akademski naziv, ki ga kandidat (doktorand) dobi, ko uspešno ubrani svojo disertacijo. 

E 

 

E-okolje – virtualno, spletno okolje, program ali spletni portal preko katerega se srečujejo učitelji in študenti v okviru 

pedagoških aktivnosti, ki ne potekajo v prostorih fakultete. 

F  

Fakulteta – Inštitucija, na kateri študirate. Fakulteta za management je članica Univerze na Primorskem. Fakultete se med 

seboj razlikujejo glede na področja pedagoškega in raziskovalnega dela. 

H  

Habilitacija – Pomeni pridobiti kakšnega od akademskih nazivov. Pedagoški nazivi so asistent, lektor, docent, izredni 

profesor, redni profesor. 

I 

 

 

 

 

  

Indeks – Z vpisom na fakulteto ste prejeli elektronski indeks v študentskem informacijskem sistemu ŠIS. Do elektronskega 

indeksa dostopate z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete ob vpisu v 1. letnik. 

Izbirni predmet – Študijska obveznost, ki si jo tekom študija izberete glede na lasten interes. Študijski programi imajo 

različno število izbirnih predmetov. Za več informacij glejte predmetnik študijskega programa. 

Izbirnost  – Študent lahko študijske obveznosti v določenem obsegu (izbirni predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali 

na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu 

s pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.  

Izpit – Ustni ali pisni preizkus, kjer morate za pozitivno oceno izpita dokazati svoje znanje. 

Izpitni roki – Vsako študijsko leto je na voljo več izpitnih rokov, ko lahko opravite svoje študijske obveznosti. Na FM imamo 

kvartalne izpitne roke, redne in izredne izpitne roke. Izpiti se opravljajo v zimskem, letnem in jesenskem izpitnem obdobju. 

K 

 

  

Karierni center – center, ki deluje v okviru univerze za svetovanje in podporo študentom v procesu kariernega razvoja. 

Knjižnica – Prostor na fakulteti, kjer boste našli literaturo za študij, za pisanje seminarske naloge ali diplome. Ko se vpišete 

na fakulteto ste avtomatično vpisani v knjižnico na vaši fakulteti, lahko pa uporabljate tudi knjižnice drugih članic. 

Kolokvij – Pisni test, s katerim lahko v več delih opravite izpit oz. sprotno preizkusite svoje znanje. 

Komisijski izpit – To je opravljanje izpita pred komisijo v primerih, ki so navedeni v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 

znanja. Izpit je plačljiv. 

M Mentor – Visokošolski učitelj ali sodelavec, ki študentu svetuje in ga usmerja pri pisanju diplomskega dela. 
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Načrt izvedbe predmeta – Načrt izvajanja predmeta v kateri je zapisana vsebina predmeta po sklopih predavanj in vaj ter 

obveznosti študenta. Načrt izvedbe predmeta visokošolski učitelj objavi v e-učilnici v začetku študijskega leta.  

Nalepka – Nalepljena je na zadnji strani študentske izkaznice. Nalepko dobite v začetku študijskega leta v Referatu za 

študentske zadeve, ko se vpišete v višji letnik. Z nalepko za tekoče leto izkazujete veljaven status študenta.  

Nosilec predmeta – Visokošolski učitelj, ki je šef predmeta, uskladi izvedbo s sodelavci in zagotavlja, da se predmet izvaja 

skladno z učnim načrtom ter skupaj s sodelavci pri predmetu izvede predavanja, vaje, pripravi pisne izpite, popravi in oceni 

seminarske naloge in podobno. 

O 

 

 

  

Obvestila za študente – Na spletni strani FM (Intranet) so objavljena pomembna obvestila o študiju in spremembah urnika. 

Če ne želite česa zamuditi, jih redno spremljajte. 

Ocena – Na fakulteti je ocenjevalna lestvica od 5 do 10, pri čemer je 10 najboljša ocena, ocena 5 pa pomeni, da izpita niste 

uspešno opravili. 

Odjava od izpita – Če ugotovite, da nimate dovolj znanja za opravljanje izpita, se lahko od izpita odjavite še najkasneje tri 

dni pred izpitnim rokom. Odjave od izpita potekajo izključno preko študentskega informacijskega sistema ŠIS. 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pavziranje – Če niste izpolnili pogojev za vpis v višji letnik in ne morete ponavljati letnika, potem pavzirate. S pavziranjem 

izgubite status študenta. Za pavzerje je opravljanje študijskih obveznosti še eno leto po izgubi statusa brezplačno, v druge 

in vseh nadaljnjih letih pa plačljivo. 

Plagiat – Prikaz dela drugega avtorja kot lastnega, brez navedbe imena pravega avtorja ali brez navedbe vira.  

Podelitev diplom – Slavnostni dogodek, ki je vsako leto v marcu mesecu, na katerem dekan podeli diplomantom 

diplomsko listino. 

Pogoji za pristop k izpitu  – Pogoji, ki jih določi nosilec z učnim načrtom in jih mora študent izpolniti pred prijavo na izpit. 

Ponavljanje letnika – Letnik ponavljate, če ste dosegli pogoje za ponovni vpis, nimate pa dovolj kreditnih točk za vpis v 

višji letnik. Letnik se lahko ponavlja le enkrat v času študija na določeni stopnji. Če letnik ponavljate, potem izgubite pravico 

do vpisa v dodatno absolventsko leto. 

Potrdilo o vpisu – Ko se vpišete v študijski program, prejmete po pošti potrdilo o vpisu, s katerim izkazujete status 

študenta. 

Praksa v organizaciji – Organizirano praktično delo v podjetju, ki je na določenem študijskem programu obvezno. 

Predavanja – Teoretični del študija, ki jih vodi visokošolski učitelj. Obiskovanje predavanj je koristno in priporočljivo, če 

želite uspešno opraviti izpit. 

Predmetnik – Seznam predmetov in drugih študijskih obveznosti, ki jih morate opraviti, da uspešno dokončate študijski 

program in pridobite diplomsko listino in strokovni naziv. 

Predstavitev – Največkrat predstavljate seminarsko nalogo/svoje raziskovalno delo svojim sošolcem in profesorju. 

Predstavitev je dobra vaja za govorni nastop (zagovor diplome). 

Predstojnik – Oseba, ki je odgovorna za vodenje določenega oddelka, katedre. 

Prijava na izpit – Na vsak izpit se je treba obvezno prijaviti preko študentskega informacijskega sistema ŠIS. Brez prijave 

se izpita ne smete/ne morete udeležiti. Na izpit se morate prijaviti najkasneje pet dni pred izpitnim rokom. 

Prodekan  – Ožji sodelavec dekana zadolžen za določeno področje, sodeluje pri vodenju fakultete. 

Profesor – Oseba moškega ali ženskega spola, ki predava predmete, za katere je habilitirana. S habilitacijo najprej pridobi 

naziv docent, nato izredni profesor in na koncu najvišjo stopnjo, redni profesor. 
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Redni študij – Vsakodnevna predavanja in vaje, izpiti v izpitnih rokih, veliko sprotnega dela. Za vpis na redni študij se ne 

plača šolnine (razen izjemoma), plača pa se vpisnina 

Rektor – Šef’ univerze, ki jo predstavlja. Rektor Univerze na Primorskem ima sedež na rektoratu, Titov trg 4, Koper. 

S 

  

Seminarska naloga – Napisano besedilo, ki se ga piše po vnaprej določenih pravilih in je ali pogoj za izpit ali pa prinaša 

dodatne točke. 

Strokovna praksa – Delo v organizaciji, z namenom teoretično znanje, ki ga študent osvoji v študijskem procesu, dopolniti 

s praktičnim. 

Subvencija – Denar, ki ga prispeva država študentom. Načeloma se to pozna pri bivanju in pri študentski prehrani. 

Š 

 

 

 

 

 

 

  

ŠOUP – Študentska organizacija univerze na Primorslem, ki nudi obštudijske dejavnosti za študente, pomoč v takšnih in 

drugačnih težavah, temeljno pa so namenjeni, da nastopajo na vseh področjih v imenu študentov in se za njih zavzemajo. 

Štipendija – Denar, ki ga dobite vsak mesec od države ali kakšnega podjetja. 

Študent – Oseba, ki študira. Svoj status študenta izkazuje s študentsko izkaznico, na kateri je veljavna nalepka za tekoče 

študijsko leto. 

Študentski dom – Subvencionirano bivanje za študente. 

Študentski servis – Organizacija, preko katere lahko najdete prosta delovna mesta v času študija. 

Študij v tujini ali izmenjava – Semester ali dva, ki ju lahko preživite na kakšni univerzi v tujini. Pred odhodom v tujino si na 

fakulteti uredite vso potrebno dokumentacijo in se že vnaprej dogovorite, katere predmete boste opravljali v tujini in se vam 

bodo ob prihodu nazaj na matični fakulteti priznali. 

T  

Timsko delo – Delo v skupini, ki je zelo pomembno in priporočljivo pri študiju, ne pa na izpitih.  

Tutor – oseba, ki je na voljo predvsem študentom prvih letnikov, da jim olajša prehod iz srednje šole na fakulteto in jim 

svetuje pri študijskih in študentskih vprašanjih. 

U 

 

  

Učni načrt – Veljavni dokument, ki je uradna predstavitev vsebine predmeta ali učne enote na študijskem programu. V 

učnem načrtu so podrobneje zapisani cilji in vsebina, študijski rezultati, ki jih študent pridobi, temeljna literatura, način dela, 

študijske obveznosti in način preverjanja znanja s kriteriji za ocenjevanje in deleži sestave ocene, pogoji za pristop k izpitu 

in podobno.  

Univerza – Najvišja vzgojno-izobraževalna in učno-znanstvena ustanova, pod okriljem katere delujejo članice. Fakulteta za 

management je ena izmed članic Univerze na Primorskem. 

V 

 

 

 

  

Vaje – Praktični del učenja, kjer teoretično znanje preizkisite na primerih. Opravljene vaje so včasih pogoj za pristop k 

izpitu. Vaje praviloma vodi asistent, lahko pa tudi drug visokošolski sodelavec ali učitelj. 

Videokonferenčni sistem – program ali spletni portal preko katerega lahko poteka pedagoški proces v e-okolju in na 

daljavo. Primer takega sistema sta VOX in ZOOM. 

Visokošolski učitelj – Oseba, ki je habilitirana za določeno področje in lahko predava na univerzitnih in magistrskih 

programih. Visokošolski učitelji so doktorji znanosti z nazivom docent, izredni profesor in redni profesor. 

Visokošolski sodelavec – Oseba, ki je habilitirana za določeno področje in lahko sodeluje pri izvedbi predmeta, na 

visokošolskih strokovnih programih pa tudi predava. Visokošolski sodelavci so asistent, predavatelj in višji predavatelj. 

Vpisna številka – Vaša identifikacijska številka, ki se ne spreminja, če ne zamenjate fakultete. Večinoma se z njo 

identificirate na izpitu, v Referatu za študentske zadeve in v knjižnici. 
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Zapiski – Na predavanjih in vajah si delate zapiske, kar vam kasneje precej pomaga pri učenju in študiju za izpit. 

Zagovor diplome  – Študij zaključite z zagovorom diplome. Zagovor poteka pred komisijo, ki oceni diplomo in zagovor. Z 

uspešnim zagovorom diplome pridobite določen naziv (npr. diplomirani ekonomist). 

 



 

66 
 

 
 
 
10 Zaposleni na Fakulteti za management 
 
 

Vodstvo fakultete e-poštni naslov 

Dekanja  

izr. prof. dr. Tatjana Horvat 
tatjana.horvat@fm-kp.si 

Prodekan za izobraževanje 

doc. dr. Borut Kodrič borut.kodric@fm-kp.si 

Prodekan za kakovost 

izr. prof. dr. Armand Faganel armand.faganel@fm-kp.si 

Prodekanja za raziskovalno in mednarodno dejavnost 

izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip ana.grdovic@upr.si  

Tajnik fakultete 

Staša Ferjančič Rosso  stasa.ferjancic@fm-kp.si 

 

Visokošolski učitelji in sodelavci 

naziv Ime in priimek e-poštni naslov 

doc. dr.  Ana Arzenšek ana.arzensek@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Jasna Auer Antončič jasna.auer@fm-kp.si 

prof. dr. Andrej Bertoncelj andrej.bertoncelj@fm-kp.si 

prof. dr. Roberto Biloslavo  roberto.biloslavo@fm-kp.si 

doc. dr. Patricia Blatnik patricia.blatnik@fm-kp.si 

prof. dr. Štefan Bojnec stefan.bojnec@fm-kp.si 

doc. dr. Danijel Bratina danijel.bratina@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar tina.bratkovickregar@fm-kp.si 

doc. dr. Dubravka Celinšek dubravka.celinsek@fm-kp.si 

prof. dr. Žiga Čepar ziga.cepar@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Danila Djokić danila.djokic@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Drago Dubrovski drago.dubrovski@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Armand Faganel armand.faganel@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Viktorija Florjančič viktorija.florjancic@fm-kp.si 

prof. dr. Ajda Fošner ajda.fosner@fm-kp.si 

asist. Jan Frančeškin jan.franceskin@fm-kp.si 

prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel doris.gomezelj@fm-kp.si 

doc. dr. Dušan Gošnik dusan.gosnik@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Ana   Grdović Gnip ana.grdovic@upr.si  

izr. prof. dr. Jana Hojnik jana.hojnik@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Tatjana Horvat tatjana.horvat@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Aleksander Janeš aleksander.janes@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Mateja Jerman mateja.jerman@fm-kp.si 

prof. dr. Klemen Kavčič klemen.kavcic@fm-kp.si 

doc. dr.  Borut Kodrič borut.kodric@fm-kp.si 

prof. dr. Simona Kustec simona.kustec@fm-kp.si  

izr. prof. dr. Suzana Laporšek suzana.laporsek@fm-kp.si 

doc. dr. Benjamin Lesjak benjamin.lesjak@fm-kp.si 

prof. dr. Dušan Lesjak dusan.lesjak@fm-kp.si 

prof. dr. Borut Likar borut.likar@fm-kp.si 

pred. Matevž Malej matevz.malej@fm-kp.si 
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prof. dr. Mirko Markič mirko.markic@fm-kp.si 

doc. dr. Bojan Mevlja bojan.mevlja@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Franko Milost franko.milost@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal matjaz.nahtigal@fm-kp.si 

prof. dr. Matjaž Novak matjaz.novak@fm-kp.si 

doc. dr. Andreja Pegan andreja.pegan@fm-kp.si 

pred. Tin Pofuk tin.pofuk@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Igor Rižnar igor.riznar@fm-kp.si 

prof. dr. Mitja Ruzzier mitja.ruzzier@fm-kp.si 

viš. pred. mag. Suzana Sedmak suzana.sedmak@fm-kp.si 

prof. dr. Rok Strašek rok.strasek@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Igor Stubelj igor.stubelj@fm-kp.si 

doc. dr. Primož Šterbenc primoz.sterbenc@fm-kp.si 

asist. dr. Peter Štrukelj peter.strukelj@fm-kp.si 

asist. Barbara Švagan barbara.svagan@fm-kp.si 

prof. dr. Anita Trnavčević anita.trnavcevic@fm-kp.si 

prof. dr. Nada Trunk Širca nada.trunk@fm-kp.si 

prof. dr. Tina Vukasovič tina.vukasovic@fm-kp.si 

izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein elizabeta.zirnstein@fm-kp.si 

Opomba: v seznamu so navedeni visokošolski učitelji, ki so na UP FM zaposleni, podatke o učiteljih, ki so sodelujejo v pedagoškem 

procesu in so zaposleni drugje najdete na spletni strani fakultete. 

 

Strokovni sodelavci 

Dekanat dekanat@fm-kp.si 
Telefonska 

številka 

FERJANČIČ ROSSO, Staša, Tajnik fakultete stasa.ferjancic@fm-kp.si 05/610-20-35 

   

Tajništvo - splošna služba  info@fm-kp.si  

FILIPIČ, Andreja (tajništvo) andreja.filipic@upr.si,  05/610 20 00 

TRUNK HRVATIN, Mateja (odnosi z javnostjo) mateja.trunkhrvatin@fm-kp.si 05/610-20-16 

KOSIČ BARONE, Martina (splošne zadeve) martina.kosic.barone@fm-kp.si 05/610-20-34 

REGORŠEK, Robi, spec. (splošne zadeve) robi.regorsek@fm-kp.si 05/610-20-17 

UMER, Petra (kadri) petra.umer@fm-kp.si 05/610-20-18 

   

Služba za študijsko dejavnost  studijska.sluzba@fm-kp.si  

mag. TREBEC, Tatjana, vodja službe tatjana.trebec@fm-kp.si  05/610-20-09 

KOCJANČIČ, Petra, spec. petra.kocjancic@fm-kp.si   05/610-20-10 

ZVONAR, Daša, spec. dasa.zvonar@fm-kp.si 05/610-20-12 

   

Referat za študentske zadeve referat@fm-kp.si  

AHLIN, Vesna vesna.ahlin@fm-kp.si 05/610-20-20 

KORENT, Blaž blaz.korent@fm-kp.si 05/610-20-03 

PRIBAC, Marisol, mednarodni programi, 

koordinatorka za izmenjave študentov in 

predavateljev 

marisol.pribac@fm-kp.si   

international.office@fm-kp.si 
05/610-20-27 

mailto:mirko.markic@fm-kp.si
mailto:bojan.mevlja@fm-kp.si
mailto:franko.milost@fm-kp.si
mailto:matjaz.nahtigal@fm-kp.si
mailto:matjaz.novak@fm-kp.si
mailto:tin.pofuk@fm-kp.si
mailto:igor.riznar@fm-kp.si
mailto:mitja.ruzzier@fm-kp.si
mailto:rok.strasek@fm-kp.si
mailto:igor.stubelj@fm-kp.si
mailto:peter.strukelj@fm-kp.si
mailto:anita.trnavcevic@fm-kp.si
mailto:nada.trunk@fm-kp.si
mailto:elizabeta.zirnstein@fm-kp.si
mailto:robi.regorsek@fm-kp.si
mailto:tatjana.trebec@fm-kp.si
mailto:petra.kocjancic@fm-kp.si
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Služba za raziskovalno dejavnost raziskovalna.sluzba@fm-kp.si  

KOSANČIČ, Mihaela mihaela.kosancic@fm-kp.si 05/610-20-07 

PANIĆ, Amela, spec. amela.panic@fm-kp.si 05/610-20-04 

   

Knjižnica knjiznica@fm-kp.si; izposoja@fm-kp.si  

GREGORIČ, Tanja, vodja službe tanja.gregoric@fm-kp.si 05/610-20-30 

   

Center za razvoj in prenos znanja info@crpz.upr.si  

PAVLIČ Leon leon.pavlic@upr.si 05/663-77-85 

ROSA, Sebastjan sebastjan.rosa@upr.si 05/663-77-87 
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Univerza na Primorskem 

Fakulteta za management 

Izolska vrata 2 

SI-6000 Koper 
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