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PREDLOG ZA AKREDITACIJO 
 
 

Visokošolskega zavoda: Študijskega programa: 

 Prva akreditacija  
 

 Akreditacija preoblikovanja 
 

 Podaljšanje akreditacije 

 Prva akreditacija  
 

 Akreditacija spremembe 
 

 Podaljšanje akreditacije 
 

Ime visokošolskega zavoda in sedež: Ime študijskega programa: 

Univerza v Mariboru, 
Slomškov trg 15, 2000 Maribor 
Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Razlagova 14, 2000 Maribor 

Poslovna ekonomija 

 
 

A. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 
 
1. Vrsta visokošolskega zavoda: 

 univerza 
  članica univerze  

 samostojni visokošolski zavod 
število sodelujočih zavodov je ___ 

 
2. Izpis sklepa / sklepov visokošolskega zavoda: 
 

Utemeljitev: 
Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru je na svoji izredni seji 25.2.2005 
sprejel nov Visokošolski strokovni program Poslovna Ekonomija. 
Program je bil sprejet na senatu UM 25.10.2005 in 18.11.2005 potrjen na Svetu RS za visoko 
šolstvo. 
Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru je na svoji redni seji 24.6.2011 
potrdil podaljšanje akreditacije visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
Poslovna Ekonomija. Senat UM je 22.9.2011 potrdil podaljšanje akreditacije programa.  
 

 
3. Podatki o vlagatelju: 
 

Zastopnik (ime in priimek, 
funkcija) 

Prof. dr. Danijel Rebolj, rektor 

Zavod, organizacija Univerza v Mariboru 

Ulica in hišna številka Slomškov trg 15 

Poštna številka in pošta 2000 Maribor 

Telefon / Faks 02 23 55 280 / 02 23 55 211 

Elektronski naslov Irena.forstnaric@uni-mb.si; suzana.plibersek@uni-mb.si 

mailto:Irena.forstnaric@uni-mb.si
mailto:suzana.plibersek@uni-mb.si
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4. Podatki o članici oziroma organizacijski enoti univerze v primeru akreditacije 
študijskega programa: 

 

Zastopnik (ime in priimek, 
funkcija) 

Prof. dr. Samo Bobek, dekan 

Zavod, organizacija UM Ekonomsko-poslovna fakulteta 

Ulica in hišna številka Razlagova ulica 14 

Poštna številka in pošta 2000 Maribor 

Telefon 02 22 90 000 / 02 22 90 217 

Elektronski naslov Irena.forstnaric@uni-mb.si; suzana.plibersek@uni-mb.si 

 
5. Podatki o lokalni skupnosti, podjetju, ustanovah in drugih sodelujočih pri 

ustanavljanju zavoda: 
 

Zastopnik (ime in priimek, 
funkcija) 

 

Zavod, organizacija  

Ulica in hišna številka  

Poštna številka in pošta  

Telefon  

Elektronski naslov  

Tabelo po potrebi kopirajte. 
 

6. Podatki o ustanovitelju/ustanoviteljih (V primeru, ko gre za javni zavod, je 
ustanovitelj Republika Slovenija.):  

 

Zastopnik (ime in priimek, 
funkcija) 

 

Zavod, organizacija  

Ulica in hišna številka  

Poštna številka in pošta  

Telefon  

Elektronski naslov  

 
 

B. PODROČJA PRESOJE 
 
1. Poslanstvo, vizija, cilji, strategija in organiziranost zavoda so jasno določeni in javno 

objavljeni.          da  ne 
a) Iz poslanstva in vizije visokošolskega zavoda so jasno razvidni izobraževalni, 

znanstveni, raziskovalni, umetniški oziroma strokovni cilji.    da  ne 
b) Strategija visokošolskega zavoda vsebuje načrt in načine za uresničevanje oblikovanih 

ciljev.           da  ne 

mailto:Irena.forstnaric@uni-mb.si
mailto:suzana.plibersek@uni-mb.si
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c) Načrtovana je notranja organiziranost zavoda; ta je pregledna, jasno opredeljene so 
pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, vseh zaposlenih in študentov v organih 
upravljanja.           da  ne 

 

Utemeljitev: 
Strategija EPF izhaja iz strategije Univerze v Mariboru, usklajene z Nacionalnim programom 
visokega šolstva ter drugimi dokumenti Republike Slovenije. Strategija se sproti prilagaja v 
skladu s sprejetimi dokumenti EPF in UM, kot so npr. letni programi dela, ki jih obravnavajo 
organi fakultete (senat, poslovodni odbor) in organi UM. 
Vizija Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor je, da bo ena najbolj priznanih poslovnih šol v 
srednji Evropi. Bo univerzitetna ustanova z mednarodno upoštevanim znanstveno-
raziskovalnim delom in z najsodobnejšim prenosom znanja, ki bo sposobna odgovarjati na 
stvarna vprašanja gospodarske in družbene prakse. 
Poslanstvo Ekonomsko-poslovne fakultete je, da zagotavljamo vrhunsko znanje na področju 
ekonomije in poslovnih ved.  Z raziskavami in storitvami prispevamo k razvoju znanosti, 
gospodarstva in družbene skupnosti,  diplomanti pa pridobijo sposobnost vodenja poslovnih 
procesov in si izoblikujejo družbeno zavzetost in etično zavest.  
Organiziranost Ekonomsko-poslovne fakultete je pregledna. Pristojnosti, naloge in dolžnosti 
vodstva, vseh zaposlenih in študentov v organih upravljanja so jasno opredeljen. 
Organiziranost fakultete je opredeljena v Splošnem aktu o organiziranosti in sistematizaciji 
univerze in članic, ki je dostopen na povezavah s spremembami in dopolnitvami: 
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=3543, http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12812, 
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6145, http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6264. 
Poslanstvo, vizija, strategija in organiziranost EPF-a so objavljeni na spletni strani: 
http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/vizija_poslanstvo.aspx. 

 
2. Navedite študijski/e program/e: 
 

Vrsta študijskega 
programa 

Stopnja študijskega 
programa  

Ime študijskega 
programa 

Visokošolski strokovni 
študijski program 

1.stopnja Poslovna ekonomija 

   

   

 
a) Opredelitev področij študijskih programov po klasifikaciji KLASIUS: 
 

Ime programa: Poslovna ekonomija  
 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV:  
(Program razvrstite po drugi in četrti klasifikacijski ravni oziroma vpišite 2-mestno in 
5-mestno kodo.) 
ožja skupina vrst – raven:                                                16 
podrobna skupina vrst – vrsta:                                        16203 

 

Utemeljitev: 
Študijski program je visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje. 

http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=3543
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12812
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6145
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6264
http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/vizija_poslanstvo.aspx
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Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: Poslovna ekonomija 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 

 
 
široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                        3450   

 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: usmeritev Ekonomika in upravljanje 
javnega sektorja 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 

 
 
široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                        3149   

 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: usmeritev Poslovne finance in bančništvo 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 

 
 
široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                        3430 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: usmeritev Management 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 
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široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                        3450 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: usmeritev Marketing 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 

 
 
široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                        3421 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: usmeritev Mednarodni management 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 

 
 
široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                        3450   

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: usmeritev Podjetništvo 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 

 
 
široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                       3450   
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Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: usmeritev Računovodstvo in davščine 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 

 
 
široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                        3440 

Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: usmeritev Turizem 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh 
štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 

 
 
široko področje                                                                   3 

 
ožje področje                                                                      34       

 
podrobno področje                                                            340 

  
nacionalno-specifično področje                                        8129   

Utemeljitev: 
V vseh delih študijskega programa se prepletajo ekonomske, širše družbene in poslovne 
(managementske) discipline, z vidika pretežnega dela pa so to vendarle poslovne in upravne 
vede, ki so temeljni skupni imenovalec celotnega študijskega programa. 

 
b) Opredelitev študijskih področij po klasifikaciji ISCED:  
(Označite večinsko področje, ostala navedite v utemeljitvi.) 
 

 (14) izobraževalne vede in izobraževanje 
učiteljev  

 (21) umetnost 
 (22) humanistične vede 
 (31) družbene vede 
 (32) novinarstvo in informiranje 
 (34) poslovne in upravne vede 
 (38) pravo 
 (42) vede o živi naravi 
 (44) vede o neživi naravi 
 (46) matematika in statistika 
 (48) računalništvo 

 

 (52) tehniške vede 
 (54) proizvodne tehnologije 
 (58) arhitektura in gradbeništvo 
 (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
 (64) veterinarstvo 
 (72) zdravstvo 
 (76) socialno delo 
 (81) osebne storitve 
 (84) transportne storitve 
 (85) varstvo okolja 
 (86) varnost 
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Utemeljitev: V vseh delih študijskega programa se prepletajo ekonomske, širše družbene in 
poslovne (managementske) discipline, z vidika pretežnega dela pa so to vendarle poslovne in 
upravne vede, ki so temeljni skupni imenovalec celotnega študijskega programa. 

 
 
 
3. Znanstvene discipline po klasifikaciji Frascati: 

(Označite večinsko področje, ostala navedite v utemeljitvi.) 
 

 naravoslovno-matematične vede 
 tehniške vede 
 medicinske vede 
 biotehniške vede 

 družboslovne vede 
 humanistične vede 
 druge vede 

Utemeljitev: Fakulteta razvija znanstvene discipline s področja ekonomije in psolovnih ved, 
ki se uvrščajo po Frascatijevi klasifikacijiv razdelek 5. 2.S- Ekonomija (Ekonomske vede) in 
znanstvene discipline s področja upravnih in organizacijskih ved (poslovne vede 
management, logistika), ki se uvrščajo po Frascatijevi klasifikaciji v razred 5.4. S - druge 
družbene vede. S posameznimi raziskovalnimi skupinami fakulteta izvaja raziskovanje še na 
drugih področjih. V tem delu so zlasti poslovne vede. 
Ekonomsko-poslovna fakulteta izvaja znanstveno raziskovalno delo v okviru svojih inštitutov 
in je registrirana za naslednja osrednja znanstvena področja po klasifikaciji FRASCATI: 
5.02.01 Ekonomske vede, 5.02.02 Poslovne vede, 5.04.03 Management ter še nekatera 
druga, kot so npr. 5.04.04 Logistika, 5.05. Pravo, itd. 

 
4. Umetniške discipline: 
  

 

Utemeljitev: Zavod ne izvaja umetniških disciplin. 

 
 

B.1 VPETOST V OKOLJE 
 

5. Vloga zavoda in predvidenih učinkov je opredeljena v ožjem in širšem okolju v: 

 gospodarskem razvoju,       da  ne 

 družbenem razvoju,        da  ne 

 kulturnem razvoju.        da  ne 
 

 

Utemeljitev: UM EPF ima pomembno vlogo v okolju z vidika gospodarskega razvoja, saj na 
UM EPF visokošolski učitelji in sodelavci, ki so delno zaposleni raziskovalci, izvajajo v okviru 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti projekte in programe, ki jih financira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Sem sodijo raziskovalni programi, 
temeljni projekti, aplikativni projekti in podoktorski projekti, CRP-i in drugi projekti 
sofinancirani s strani ARRS. Raziskovalci delajo tudi v okviru projektov za gospodarstvo, v 
okviru 6. oz. 7. Okvirnega programa, in v drugih mednarodnih projektih. UM EPF tudi aktivno 
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deluje na področju družbenega in kulturnega razvoja z družbeno odgovornimi aktivnostmi 
(spodbujanje prostovoljstva, pomoč družbenim skupinam (npr. starejši, …) ter z 
organiziranjem in vodenjem kritičnih dialogov z okoljem (konference,  razprave, okrogle 
mize, forumi, …). 
UM EPF sodeluje z podjetji v Mariboru in širši okolici na področju razvoja novih izdelkov, 
razvoja kadrov, financ, managementa in drugih funkcij organizacije, EPF pa je sodelovala tudi 
pri oblikovanju Podjetniškega inkubatorja, ki skrbi za pospeševanje razvoja novih podjetij. 
Sodelovanje na področju razvoja gospodarstva vzajema sodelovanje s podjetji kot so: Elektro 
Maribor; NKBM, Mariborska livarna; SODO, d.o.o., Maribor; Zavarovalnica Maribor d.d.; 
Raiffeisen Bank d.d. in drugi. Pomembna vloga EPF v gospodarskem in družbenem razvoju se 
kaže tudi v velikem številu strokovnih projektov za gospodarstvo, kot je natančno opisano v 
razdelku B.2, točka 8. 
Ekonomsko-poslovna fakulteta je vpeta v družbo in se močno zaveda svoje družbene 
odgovornosti in svoje vloge pri družbenem razvoju skupnosti. Ekonomsko-poslovna fakulteta 
se aktivno vključuje v prostovoljsto in je v letu 2011 tudi glavni partner projekta Simbioz@, 
vseslovenske prostovoljske akcije ( www.simbioza.eu). 
Za dijake srednjih šol SV Slovenije izvajamo različne delavnice in aktivnosti: Šola podjetništva 
za srednješolce, dijaki sodelujejo v  Laboratoriju eksperimentalne ekonomije (spletna stran 
laboratorija: http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/instituti/LEEMB/default.aspx ). 
Fakulteta sodeluje v projektu Mladi za napredek Maribora, kjer razpisuje in mentorira 
raziskovalne naloge dijakov srednjih šol širšega mariborskega območja pri izdelavi 
raziskovalnih nalog (razpis projekta za šolsko leto 2011_2012: http://www.zpm-
mb.si/?id=315).  
Ekonomsko-poslovna fakulteta je vpeta tudi v kulturni razvoj - dramska skupina študentov in 
profesorjev Ekonomsko-poslovne fakultete je aktivna v kulturnem dogajanju mesta, s svojo 
premierno izvedbo že leta 1998, že pred leti je skupina sodelovala v spremljevalnem 
programu Borštnikovega srečanja, izvedla predstavo ob 50. obletnici EPF leta 2009, aktivna 
pa je seveda tudi danes. 

 
 
6. Izobraževalna dejavnost odraža zaposlitvene potrebe: 

 gospodarstva,        da  ne 
 

Utemeljitev:  
UM EPF izobražuje študente v posameznih programih za vsa funkcijska področja, ki so nujna 
za delovanje katerekoli organizacije in za področje splošne ekonomije (management, 
marketing, finance, kadri, računovodstvo, informatika in e-poslovanje, podjetništvo). Skozi 
tako široko nastavljeno paleto študijskih usmeritev utemeljujemo, da diplomanti z uspešnim 
zaključkom visokošolskega strokovnega študija pridobijo zaokrožena temeljna ekonomska, 
poslovna idr. znanja, s pomočjo katerih razvijejo potrebne strokovne kompetence in 
usposobljenost, ki jim omogoča zaposlitev v gospodarskih družbah na ustreznih strokovnih 
področjih glede na ožjo strokovno specializacijo izbrane študijske usmeritve, ki so jo zaključili 
med študijem. 
Gospodarska zbornica Slovenije podpira predlagan izobraževalni program, ker sledi 
smernicam razvoja slovenskega gospodarstva. Študenti bodo pridobili veliko temeljnega in 
strokovnega znanja, način študija, izbirnost in pogled v delovni proces v času praktičnega 

http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/instituti/LEEMB/default.aspx
http://www.zpm-mb.si/?id=315
http://www.zpm-mb.si/?id=315
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usposabljanja pa jim bosta omogočala razvoj za delo potrebnih kompetenc, ki jih v podjetjih 
od diplomatov visokošolskih strokovnih programov zelo pogrešajo. 
EPF redno spremlja zaposlitev svojih diplomantov, podatke pridobivamo z anketiranjem 
diplomantov. Zadnja opravljena anketiranja v študijskem letu 2010/2011, kjer je bilo 
anketiranih 259 študentov, kažejo, da študij na drugi stopnji nadaljuje v povprečju več kot 
90% diplomantov dodiplomskega študija, med tistimi, ki so se po dodiplomski stopnji 
zaposlili, pa jih 41,07% našlo zaposlitev v gospodarstvu, nekaj manj kot 20% pa se jih je 
samozaposlilo. 
Diplomanti UM EPF se zaposlujejo na vseh področjih gospodarstva. 

 

 negospodarstva.        da  ne 
 

Utemeljitev:  
UM EPF izobražuje študente v posameznih programih za vsa funkcijska področja, ki so nujna 
za delovanje katerekoli organizacije in za področje splošne ekonomije (management, 
marketing, finance, kadri, računovodstvo, informatika in e-poslovanje, podjetništvo). Skozi 
tako široko nastavljeno paleto študijskih usmeritev utemeljujemo, da diplomanti pridobijo 
strokovna znanja, ki jim omogočijo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, 
državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah za opravljanje ekonomskih in poslovnih 
opravil, za katera lahko kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot 
visokošolski strokovni diplomirani ekonomisti/ekonomistke. 
Gospodarska zbornica Slovenije podpira predlagan izobraževalni program, ker sledi 
smernicam razvoja slovenskega gospodarstva. Študenti bodo pridobili veliko temeljnega in 
strokovnega znanja, način študija, izbirnost in pogled v delovni proces v času praktičnega 
usposabljanja pa jim bosta omogočala razvoj za delo potrebnih kompetenc, ki jih v podjetjih 
od diplomatov visokošolskih strokovnih programov zelo pogrešajo. 
EPF redno spremlja zaposlitev svojih diplomantov, podatke pridobivamo z anketiranjem 
diplomantov. Zadnja opravljena anketiranja v študijskem letu 2010/2011, kjer je bilo 
anketiranih 259 študentov, kažejo, da študij na drugi stopnji nadaljuje v povprečju več kot 
90% diplomantov dodiplomskega študija, med tistimi, ki so se po dodiplomski stopnji 
zaposlili, pa jih je nekaj manj kot 20% našlo zaposlitev v javni upravi, nekaj manj kot 20% pa v 
ostalem javnem sektorju. 
Diplomanti UM EPF se zaposlujejo na vseh področjih negospodarstva. 

 
7. Zavod ima sklenjene dogovore o praktičnem usposabljanju predvidenega števila 

vpisanih študentov. (Obvezno za vse študijske programe, ki vključujejo praktično 
izobraževanje.)         da  ne 

 

Utemeljitev:   
Fakulteta sklepa vsako leto z izbranimi organizacijami idr. institucijami sporazume o izvajanju 
obvezne študijske prakse študentov, s katerimi se določi vsebina strokovnega študijskega 
usposabljanja ter medsebojne obveznosti pri izvajanju študijske prakse študentov. 

Praktično usposabljanje študentov v delovnem okolju obsega 19 ECTS. Obvezna študijska 
praksa ima značaj strokovnega izpopolnjevanja znotraj študijske usmeritve, tako da opravi 
študent strokovno usposabljanje v izbrani organizaciji na osnovi vsebinskih zahtev, ki so 
določene za študijsko usmeritev, na katero je vpisan. 
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Strokovno usposabljanje se lahko organizira tudi tako, da se izvaja med študijskim procesom 
v mentorskih podjetjih kot sestavni del študijskega procesa študijske usmeritve in se vključi v 
urnik izvedbe študijskega procesa. Kot praktično usposabljanje se lahko priznajo tudi 
vodstvene in strokovne aktivnosti pri vodenju strokovnih organizacij in centrov v okviru 
fakultete (npr. Karierni center EPF), ki ga izvede študent po posebnem programu. 
Podrobneje uredi pravila glede praktičnega usposabljanja senat Ekonomsko-poslovne 
fakultete s posebnim pravilnikom. Povezava do pravilnika: http://www.epf.uni-
mb.si/referat/Lists/Obrazci_referat/Attachments/17/Navodila%20za%20izvajanje%20%20pr
akse%20BV_IF.doc.  
Sklenjeni dogovori:  
Vilkograd d.o.o.; Almont d.o.o.; Štajerles trade d.o.o.; Rimljan d.o.o.; Hagspiel d.o.o.; Gores 
d.o.o.; Dom prihodnosti d.d.; Pavčnik d.o.o.; STRUC MUTA kmet. mehanizacija d.o.o.; PAM 
Fliper d.o.o.; Firmus d.o.o.; Maksim d.o.o.; GIIP, d.o.o.; Unior d.d.; MOM d.o.o.; 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.; Gradis BP Maribor d.o.o.; Apis-Vita d.o.o.; TISM d.o.o.; M 
PLUS d.o.o.; Turizem in gostinstvo Smogavc; AJM okna-vrata-senčila d.o.o.; PJP d.o.o.; 
LACARA d.o.o.; Flora d.o.o.; Abrasiv Muta d.o.o.; Inter diskont d.o.o.; RM Plus, podjetje za 
raziskove in marketing d.o.o.; Prva finančna agencija d.o.o.; Terraplant svetovanje in 
proizvodnja d.o.o.; Kadring d.o.o.; Xenox d.o.o.; Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi 
d.o.o.; Toledo d.o.o.; Viribus Unitis d.o.o.; HAAS DOM d.o.o.; Naftna družba HORIZONT 
d.o.o.; Moga družba za urejanje okolja d.o.o.; Alba d.o.o.; Fima projekti d.o.o.; DELTA - IN 
d.o.o.; Vitakraft Hobby program d.o.o.; Tukano d.o.o.; Ekonomsko-poslovna fakulteta 
Maribor. 
Študentje lahko opravljajo praktično usposabljanje preko organizacije AIESEC v tujini. 
Trenutno imajo na razpolago 1830 management praks. 
Fakulteta ima sklenjen sporazum o organiziranju študentskih praks s Štajersko gospodarsko 
zbornico. 

 
B.2 DELOVANJE ZAVODA 

 
 

8. Zavod izkazuje opredeljene načine in oblike povezanosti študijskih programov z:  

 znanstvenim          da  ne 

 raziskovalnim,         da  ne 

 umetniškim,          da  ne 

 strokovnim          da  ne 
delom nosilcev predmetov. 
 

Utemeljitev: Znanstveni in raziskovalni ter strokovni projekti, ki niso evidentirani v SICRIS, se 
pa izvajajo oz. so se izvajali na UM EPF, se izvajajo za Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 
(Izdelava revizije investicijskega programa »Racionalizacija glavnega odvoza – NOP II« v 
premogovniku Velenje); SODO, d.o.o., Maribor (Svetovanje v okviru projekta za večjo stopnjo 
ozaveščenosti in pripravljenosti odjemalcev električne energije pri bolj učinkoviti in varčni 
rabi električne energije (URE)); Poštna Banka Slovenije, d.d., Maribor (Analiza finančnega 
tveganja Poštne Banke d.d. s testi izjemnih situacij); Mercator d.d. (Tržni položaj podjetja  
Mercator d.d. – Analiza relativnih maloprodajnih cen na primeru trgov v Sloveniji, Srbiji in na 
Hrvaškem); Zavarovalnica Maribor d.d. (Izvedba raziskave zadovoljstva zavarovancev s 
storitvami Zavarovalnice Maribor in primerjalna analiza zadovoljstva zavarovancev med 

http://www.epf.uni-mb.si/referat/Lists/Obrazci_referat/Attachments/17/Navodila%20za%20izvajanje%20%20prakse%20BV_IF.doc
http://www.epf.uni-mb.si/referat/Lists/Obrazci_referat/Attachments/17/Navodila%20za%20izvajanje%20%20prakse%20BV_IF.doc
http://www.epf.uni-mb.si/referat/Lists/Obrazci_referat/Attachments/17/Navodila%20za%20izvajanje%20%20prakse%20BV_IF.doc
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poslovnimi enotami); URSA Slovenija d.o.o. (Logistična zasnova širitve skladiščnih površin v 
podjetju URSA SLOVENIJA); Okrožno sodišče Maribor (Izvedeniško mnenje na podlagi 
odredbe Okrožnega sodišča Maribor v zadevi III Pg 202/2001); Cetis d.d. (Svetovanje s 
področja kontrolinga stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih); Nova KBM d.d. Maribor 
(Izdelava ekspertnega mnenja; Svetovanje v zvezi z oblikovanjem »Naprednega nelinearnega 
modela kreditnega tveganja za portfelj prebivalstva«; Priprava sprememb statuta in 
izvedenih pravnih avtonomnih aktov – poslovnikov); Mariborska razvojna agencija p.o. 
(MRA) (Presoja vplivov na okolje za proizvode oz. proizvodne procese (t.i. LCA metoda oz. 
ekobilance) s primeri iz prakse); Pošta Slovenije (Priprava strokovnega mnenja o tožbi družbe 
Euromedia d.o.o.). 
Prav tako UM EPF sodeluje v mednarodnih projektih (Chance4Change; IDIAL for 
professionals (IDIAL4P), izobraževalni program »Vseživljenjsko učenje« (LLP) - 
Fremdsprachen fuer den Beruf; FoSentHE – Fostering Entrepreneurship in Higher Education 
(TEMPUS); Leonardo da Vinci – Creative trainer; itd.). 
Izsledki znanstvenega in raziskovalnega dela so vključeni v naslednje predmete: 

Predmet Stopnja študija Fakulteta  

Makroekonomija Dodiplomski  Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Makroekonomija odprtega 
gospodarstva 

Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Ekonomika javnega sektorja Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Urbana ekonomika in 
politika 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Makroekonomija II Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Uvod v ekonomijo in 
mikroekonomiko 

Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Mednarodna politična 
ekonomija 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Gospodarsko pravo Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Podjetniško in davčno pravo Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Krizni finančni management Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Pravo intelektualne lastnine Podiplomski Univerza v Mariboru, 
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Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Prevzemi in združitve Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Ekonomska politika  Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Moderna mikroekonomska 
analiza 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Borzni tredni in strategije Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Statistika Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Osnove financ Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Javne finance Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Politika podjetja in strateški 
management 

Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Poslovni procesi Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Marketinško komuniciranje Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Vodenje malega in srednjega 
velikega podjetja 

Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Osnove organizacije in 
managementa 

Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Izvedbeni management Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Poslovno komuniciranje Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Poslovni procesi I Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 
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Metode ustvarjalnega 
reševanja problemov 

Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Upravljanje in strateški 
management 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Verodostojnost in kultura 
podjetja 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Razvoj dinamičnega podjetja Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Ustanovitveni in razvojni 
management 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Management Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Poslovna etika in 
organizacijska kultura 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Organizacijska teorija Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Metode raziskovanja Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Metode raziskovanja v 
marketingu 

Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Raziskovanje vedenja 
odjemalcev 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Komuniciranje, motiviranje 
in reševanje konfliktov 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Teorija sistemov Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Inovacijski management Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Tehmološke in okoljske 
inovacije 

Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Poslovna statistika Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
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fakulteta Maribor 

Teorije podjetništva Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Osnove ekonomike podjetja Dodiplomski  Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Ekonomika podjetja Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Podjetništvo Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Poslovno okolje podjetja Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Korporacijsko podjetništvo Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Obvladvanje rasti podjetja Dodiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

Teorije firme Podiplomski Univerza v Mariboru, 
Ekonomsko –poslovna 
fakulteta Maribor 

 
9. Delež učnih vsebin v študijskih programih neposredno temelji na doseženem: 

 znanstvenem,         da  ne 

 raziskovalnem,         da  ne 

 umetniškem         da  ne 
delu nosilcev predmetov. 
 

Utemeljitev:  
Nosilci predmetov UM EPF so preko znanstvenih in raziskovalnih projektov povezani s 
podjetji in v učne vsebine prenašajo rezultate znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela 
za organizacije v obliki izkušenj, povzetkov raziskav, metodologije dela in študije primerov. V 
študijskem procesu sodelujejo tudi gostujoči strokovnjaki iz gospodarstva. Učne vsebine se 
prilagajajo sproti, kar je razvidno iz vsakokratnih sprememb študijskih programov.  
Iz učnih načrtov predmetov (vsebina predmetov) je razvidno, da so vsebine predmetov 
povezane z raziskovalnim in znanstvenim delom. 
Ocenjujemo, da je ta delež od 25% do 75% v povprečju. Pri predmetih, ki so manj vezani na 
raziskovalno delo (npr. Osnove računovodstva) je odstotek nižji, medtem ko je pri 
predmetih, ki so bolj vezani na raziskovalno delo (npr. Poslovne statistične raziskave) 
odstotek višji. 
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10. Visokošolski zavod ima vzpostavljeno (v primeru prve akreditacije zavoda 
vzpostavlja) znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno sodelovanje s 
slovenskimi: 

 visokošolskimi zavodi,        da  ne 

 inštituti,          da  ne 

 drugimi organizacijami,        da  ne 

 podjetji,          da  ne 

 strokovnimi združenji.        da  ne 
 

11. Visokošolski zavod ima vzpostavljeno (v primeru prve akreditacije zavoda 
vzpostavlja) znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno sodelovanje s 
tujimi: 

 visokošolskimi zavodi,        da  ne 

 inštituti,          da  ne 

 drugimi organizacijami,        da  ne 

 podjetji,          da  ne 

 strokovnimi združenji.        da  ne 
 

Utemeljitev: Na znanstvenem, raziskovalnem in strokovnem področju UM EPF sodeluje s 
priznanimi univerzami v Evropi in v svetu. Te so: Karl-Franzens-Universität Graz, Avstrija;  
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Avstrija; Wirtschaftsuniversität Wien, Avstrija; 
Fachhochschule des bfi Wien, Avstrija; Univerzita Hradec Králové, Češka; Universität 
Bayreuth, Nemčija; Philipps-Universität Marburg, Nemčija; Universidad de Jaén, Španija; 
Université Paul Cézanne - Aix Marseille III, Francija; Grande École de Commerce INSEEC 
Paris, Francija; Budapesti Corvinus Egyetem, Madžarska; Instituto Politécnico de Coimbra, 
Portugalska; Glasgow Caledonian University, Velika Britanija in Colorado State University at 
Pueblo, ZDA in druge. 
UM EPF sodeluje oz. je sodelovala v mednarodnih projektih: 
Znanstveno-raziskovalni projekt SLO-HRV, ARRS; Promoting craft and SMEs in the area of 
European standardisation, European Commission, Belgija; Employment Initiatives for an 
Ageing Workforce in the New Member States Plus Romania and Bulgaria, Austrian Institute 
for SME Research "KMFA" SMEs Access to Alternative Dispute Resolution, European 
Commission, Belgija; Svetovanje pri izvajanju deviznotečajne politike Narodne banke 
Republike Makedonije, Narodna banka Republike Makedonije; Employment Initiatives for 
an Ageing Workforce in teh New Member States Plus Romania and Bulgaria, Austrian 
Institute for SME Research »KMFA«; "SME Knowledge Exploitation and Learning through 
Knowledge Management" Leonardo da Vinci, EU projekt DG XII.; Benchmarking Regional 
and National Suppport Services  for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial  Property, 
European Commission, Belgija; SME Knowledge Exploitation and Learning through 
Knowledge Management« Leonardo da Vinci, European Commission, Belgija; Modelling 
Economic Relationships Using Smooth Transition Regression: A Non-Linear Approach, 
CERGE-EI Foundation; Micro and Macro Models in Economics, Austrian Science and 
Research Liaison Office Bratislava; Svetovanje pri izvajanju deviznotečajne politike Narodne 
banke Republike Makedonije, Narodna banka Republike Makedonije; Podjetniški potencial 
raziskovalno-razvojnih aktivnosti na univerzitetnih središčih in njihov prenos v mala in 
srednja podjetja (MSP) v čezmejni regiji, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva; 
Benchmarking regional and national support services in the field of IPF for SMEs, Austrian 
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Institute for SME Research "KMFA"; The Role of Education for the Duration of 
Unemployment Austrian Science and Research Liason Office (ASO), Center for Social 
Innovation Wien and Austrian Federal Ministry for Education; A study on practices and 
policies in the social enterprise sector in Europe ENTR/04/049019984-2005, European 
Commission, Belgija; A comparative study of best practices in the area of social protection 
for new entrepreneurs and their spouses and an analysis of the degree to which the level of 
social protection acts as an incentive to business creation ENTR/05/011, European 
Commission, Belgija; Standardization in Teaching of Medicine (STEAMED), TEMPUS 
SM_SCM-C003A06-2006, European Commission, Belgija; European Module:European 
Business and Law, Erasmus Jean Monnet, European Commission, Belgija; Largest EU 
Companies, European Commission, Belgija; Skill Shortages in Regional SMEs, European 
Commission, Belgija; Cluster policy mapping, European Commission, Belgija; Providing 
reasonable accommodation for persons with disabilities in the EU – best practices and 
financing schemes VC/2007/315, European Commission, Belgija; Gospodarsko prilagajanje 
Madžarske in Slovenije Lizbonski strategiji EU: primerjalna analiza, European Commission, 
Belgija; Innovative Actions to Provide good company practice on worker mobility for 
VC/2006/0498, European Commission, Belgija; The Interaction Between Local Employment 
Development and Corporate, European Commission, Belgija; Overview of Family Business 
relevant issues, European Commission, Belgija; Economic studies in support of SME policy, 
European Commission, Belgija; Tempus project: ICES-International centre for 
entrepreneurial studies CD_JEP-41014-2006 (HR), European Commission, Belgija; Leonardo 
da Vinci – Creative trainer LLP-LdV, European Commission, Belgija; The Interaction Between 
Local Employment Development and Corporate Social Responsibility, European 
Commission, Belgija; Representativeness of Business Organisations for SME in the EU 
Member States, European Commission, Belgija; Ex-post strategic evaluation of the NMP 
theme in FP6 in the ERA and international context, European Commission, Belgija; Study on 
non-legislative initiatives for companies to promote gender equality at the workplace, 
European Commission, Belgija ; ESIL-European Sustainable Innovation License-Leonardo da 
Vinci, European Commission, Belgija; Small Business Performance Review (SBA Fact Sheet), 
European Commission, Belgija ; SENT- The Network of European Studies Internationalisation 
of European SMEs, European Commission, Belgija ; Opportunities for the 
Internationalisation of EU SMEs to Third Countries, European Commission, Belgija ; 
Managementska orodja v EU in HR, ARRS; FoSentHE-Fostering Enterpreneurship in Higher 
Education-TEMPUS, European Commission, Belgija; IDIAL for professionals (IDIAL4P), 
izobraževalni program »Vseživljenjsko učenje« (LLP) - Fremdsprachen fuer den Beruf, 
European Commission, Belgija; Oblikovanje mešanic polimerov in kompozitov, ARRS; 
Chance4Change, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko; Framework 
contract for the provision of services to the Commission in the fields of research evaluation 
and research policy analysis - LOT2, European Commison, vodja projekta EIM Netherlands; 
Modeliranje scenarijev za teste izjemnih okoliščin na primeru bank in zavarovalnic na 
finančnih trgih Srednje in Vzhodne Evrope, ARRS. 
UM EPF sodeluje z gospodarstvom v projektih v Sloveniji. Tekoči in uspešno zaključeni 
projekti: Pomen razvojnih partnerstev med slovenskimi malimi in velikimi podjetji, 
Gospodarska zbornica Slovenije; Ocena finančnih posledic za slovensko obmejno območje v 
primeru uveljavitve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za obmejni promet 
na zunanjih kopenskih mejah držav članic, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko; Izračun tehtanega povprečja stroškov kapitala podjetja Telekom in 
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Mobitel d.d. za leto 2005 in 2006, APEK Ljubljana; Izdelava identifikacije investicijskega 
projekta in investicijki program za izvedbo pripravljalnih del za investicijo v Srednji glasbeni 
in baletni šoli v Mariboru, PIN d.o.o. projektiranje inženiring nadzor; Učinki (de)regulacije 
cen in analiza relativnih maloprodajnih cen, Ministrstvo za gospodarstvo; Okoljski vidiki 
poslovanja Luke Koper, Luka Koper, d.d.; Izdelava ekspertize o poslovno-finančnih učinkih 
preoblikovanja ZZVM, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor; Izvedeniška mnenja, Slovenski 
inštitut za kakovost; »Sodelovanje pri raziskavah Slovenski podjetniški monitor 2006 ter 
Global Entrepreneurship Monitor 2006«, Družba Smart Com, Ljubljana ; Sofinanciranje 
razvoja brezžičnih omrežij Eduroam v univerzitetnih okoljih, MVZT; Svetovalno sodelovanje 
na področju logističnega poslovanja, Elan d.o.o., Begunje; Izvedba svetovanja in 
usposabljanja za potrebe projekta 8x8, Ministrstvo za obrambo; Izdelava strateškega 
razvojnega programa podjetja Contrast d.o.o., Contrast d.o.o.; Izvedba raziskave in razvoj 
gradiva za »resource center« GZS, Območna zbornica Maribor; Racionalizacija logističnega 
poslovanja v skladišču Vigros Puconci, Vigros Puconci; Izdelava predloga izboljšanja modela 
projektnega izvajanja strategije, Premogovnik Velenje; Izvedba podjetniškega seminarja za 
mlade raziskovalce, Mladi raziskovalci; Oblikovanje in empirično preverjanje modela 
zaznane vrednosti bančnih storitev; »Priprave na Mednarodni izpit iz poslovne nemščine 
(PWD)«; Vključitev razvojnih projektov OOZ Maribor v RRP Podravja, Območna obrtna 
zbornica Maribor; Izdelava predpisane prijavne dokumentacije za 1. javni razpis v okviru 
Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007 – 2013, Območna obrtna zbornica 
Maribor; Izvedba raziskave zadovoljstva zavarovancev s storitvami Zavarovalnice Maribor, 
Zavarovalnica Maribor; Analiza relativnih maloprodajnih cen na primeru podjetja Mercator, 
d. d. Mercator, d. d. Ljubljana; Ravnanje TUŠ pri zagotavljanju najnižjih možnih cen za 
končne potrošnike, Odvetniška pisarna Dušan Korošec; Izdelava strategije razvoja družbe, 
NIVO, gradnje in ekologija, d.d. Celje; Marketinške poslovne igre, Dana, d.d. Mirna; Izvedba 
ekspertnega mnenja, MFC.2 d.o.o. Ljubljana; Poslovno sodelovanje in izdelava podlag za 
prijavo projekta, Maksim d.o.o., Celje; Analiza relativnih maloprodajnih cen na primeru 
podjetja Mercator,d.d. v primerjavi s povprečnimi maloprodajnimi cenami v Italiji in na 
Hrvaškem, Mercator d.d. Ljubljana; Merjenje stališč poslovnih odjemalcev električne 
energije do elektroenergetske problematike v Sloveniji, SODO d.o.o. Maribor; Poslovno 
svetovanje za poslovanje družbe v slovenskem okolju, SPEM, d.o.o. Maribor; Pravno 
svetovanje, Marifarm d.o.o. Maribor; Svetovanje pri projektu izdaje obveznic Telekom 
Slovenije, d.d.; »Izvedba izobraževalnih delavnic na temo: Odpravljanje vzrokov mobbinga v 
družbi Elektro Maribor, d.d. – modul »Veščine vodenja«, Elektro Maribor, d.d.; Svetovanje 
podjetju Smart Com, Smart Com d.d.; »Poslovno upravljanje intelektualne lastnine – 
Poslovno programsko orodje in svetovalne storitve« - IB Manager; IRP Inštitut za 
raziskovanje podjetništva, Maribor; aziskava internega komuniciranja v banki Sparkasse, 
d.d., Banka Sparkasse, d.d. Ljubljana; Pravno svetovanje in izdelava strokovnega pravnega 
mnenja v pravni zadevi naročnika, Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana; Izvedbi raziskave 
"Primerjalno ugotavljanje stališč poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-
energetske problematike v Sloveniji", SODO d.o.o.; Izvedbi projekta »Strategija razvoja 
znamke in vzpostavitev širšega zavedanja znamke SODO pri odjemalcih«, SODO d.o.o.; 
Izvedensko delo v zadevi Kpr75/2010, Okrožno sodišče v Celju; Izdelava izvedeniškega 
mnenja, i-Dom d.o.o.; Izdelava strokovnega pravnega mnenja - presoja odločbe pravnega 
sodišča in utemeljenost razlogov za odpoklic direktorja, Elektro Slovenija, d.o.o. Ljubljana 
(ELES); Svetovanje podjetju Smart Com, Smart Com d.d.; Izdelava revizije investicijskega 
programa "Racionalizacija glavnrega odvoza - NOP II" v premogovniku Velenje, Holding 
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Slovenske Elektrarne d.o.o.; Primerjalno ugotavljanje stališč poslovnih odjemalcev 
električne energije do elektro energetske problematike v Sloveniji, SODO, d.o.o., Maribor; 
Priprava i n izvedba izobraževalnih delavnic: Uvod v odnose z odjemalci, Iskra Sistemi, d.d., 
Ljubljana; Vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti izvedenih aktivnosti v okviru projekta Noč 
raziskovalcev, TehnoCenter UM d.o.o.; Analiza finančnega tveganja Poštne banke d.d. s testi 
izjemnih situacij, Poštna banka Slovenije, d.d., Maribor; Svetovanje na področju projektnega 
vodenja, Elektro Maribor, d.d., Maribor; Priprava in izvedba mednarodnega izpita iz 
poslovne nemščine (naloge, korekture) ; Tržni položaj podjetja Mercator d.d. - Analiza 
relativnih maloprodajnih cen na primeru trgov v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem, Mercator, 
d. d. Ljubljana; Priprava in izvedba izobraževanja za uporabo MS Outlooka 2010, Empower 
IT GmnH; Logistično zasnovo širitve skladiščnih površin v podjetju URSA SLOVENIJA , URSA 
Slovenija d.o.o.; Ocena škode oziroma izgubljenega dobička družbe Euromedia MB d.o.o. 
zaradi prevladujočega položaja na področju nenaslovljenih pošiljk v Sloveniji ,  Pošta 
Slovenije ; Svetovanje na področju projektnega vodenja, Elektro Maribor, d.d., Maribor; 
Izdelava ekspertnega mnenja , Nova KBM d.d. Maribor; Svetovanje v okviru projekta 
za večjo stopnjo ozaveščenosti in pripravljenosti odjemalcev električne energije pri bolj 
učinkoviti in varčni rabi električne energije (URE), SODO d.o.o.; Izvedba raziskave 
zadovoljstva zavarovancev s storitvami Zavarovalnice Maribor in primerjalna analiza 
zadovoljstva zavarovancev med poslovnimi enotami, Zavarovalnica Maribor d.d.; 
Izvedeniško mnenje na podlagi odredbe Okrožnega sodišča Maribor v zadevi III Pg 
202/2001, Okrožno sodišče Maribor; Svetovanje s področja kontrolinga stroškov po 
stroškovnih mestih in nosilcih,  CETIS d.d.; Izdelava ekspertnega mnenja, Nova KBM 
d.d. Maribor; Presoja vplivov na okolje za proizvode oz. proizvodne procese (t.i. LCA metoda 
oz. ekobilance) s primeri iz prakse, Mariborska razvojna agencija p.o. (MRA); Svetovanje v 
zvezi z oblikovanjem »Naprednega nelinearnega modela kreditnega tveganja za portfelj 
prebivalstva«, NKBM d.d.; Priprava strokovnega mnenja o tožbi družbe Euromedia d.o.o., 
Pošta Slovenije; Priprava sprememb statuta in izvedenih pravnih avtonomnih aktov – 
poslovnikov, NKBM d.d., Maribor. 
UM EPF sodeluje z visokošolskimi zavodi Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem. 
UM EPF sodeluje tudi z Ekonomsko fakulteto UL, Inštitutom Jozef Stefan iz Ljubljane, z 
Inštitutom za ekonomska raziskovanja in z večino članic UM. 

 
 

B.3 KADRI 
 

12. Seznam visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
 

Zap. 
številka 

Ime in priimek 
Habilitacijski 

naziv 
Področje izvolitve 

Datum zadnje 
izvolitve 

1 Majda Bastič Redna 
profesorica 

Operacijske raziskave 10.10.2002 

2 Jani Bekő Redni profesor - Ekonomska teorija 
- Ekonomski sistemi 

14.9.2010 

3 Jernej Belak docent Politika organizacije in 
strateški management 

19.2.2010 – 
18.2.2015 

4 Samo Bobek Redni profesor Poslovna informatika 21.6.2000 

5 Darja Boršič docentka Ekonomska teorija in 4.1.2008 – 3.1.2013 
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ekonomska politika 

6 Barbara Bradač Hojnik Docentka Podjetništvo 19.2.2010 

7 Bor Bricelj Asistent Ekonomska teorija in 
ekonomska politika 

24.10.2008 – 
23.10.2011 

8 Katja Crnogaj Asistentka Podjetništvo in 
ekonomika podjetja 

8.7.2009 – 8.7.2012 

9 Vesna Čančer Izredna 
profesorica 

Kvantitativne in 
ekonomske analize 

24.10.2008 

10 Silvo Dajčman Asistent Predmetna področja: 
- Finance 
- Ekonomska teorija 
- Ekonomski sistemi in 
ekonomska politika 

10.7.2011 – 
9.7.2014 

11 Matjaž Denac Docent Znanost o blagu in 
tehnologijah 

25.10.2010 

12 Zdenko Deželak Asistent Poslovna informatika 23.4.2010 – 
22.4.2013 

13 Igor Đukanovid Višji predavatelj Matematične metode v 
ekonomiji 

31.3.2011 – 
30.3.2016 

14 Drago Gajšt Lektor Angleški jezik 28.9.2011 – 
16.3.2012 

15 Nataša Gajšt Lektorica Angleški jezik 23.6.2009 

16 Anton Hauc Redni profesor Organiziranje projektov 
in izgradnja 
informacijskih sistemov 

1.6.1987 
(upokojen) 

17 Lidija Hauptman Docentka Računovodstvo in 
revizija 

28.9.2009 

18 Robert Horvat Višji predavatelj Računovodstvo in 
revizija 

18.12.2010 

19 Matjaž Iršič Docent Marketing 28.6.2011 – 
27.6.2016 

20 Timotej Jagrič Izredni profesor 
 
 
 
 
docent 

- Ekonomska teorija 
in ekonomska 
politika 

- Kvantitativne 
ekonomske analize 

- Finance in 
bančništvo 

30.9.2008 – 
29.9.2013 
 
 
 
4.1.2008 – 3.1.2013 

21 Vita Jagrič Asistentka Predmetni področji: 
- Finance 
- Ekonomska politika 

14.12.2009 – 
13.12.2012 

22 Dušan Jovanovič Docent - Gospodarsko pravo 24.11.2009 – 
24.11.2014 

23 Milan Jurše Izredni profesor Mednarodna 
ekonomija 

4.4.2010 – 3.4.2015 

24 Alenka Kavkler Docentka Kvantitativne 
ekonomske analize 

23.4.2010 – 
22.4.2015 
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25 Tosja Kobler Jovanovič Lektorica Angleški jezik 6.11.2006 

26 Iztok Kolar Docent Računovodstvo in 
revizija 

24.10.2008 – 
23.10.2013 

27 Romana Korez Vide Docentka Mednarodna menjava 1.10.2008 

28 Tatjana Koropec Lektorica Angleški jezik 16.3.2007 

29 Bojana Korošec Izredna 
profesorica 

Računovodstvo in 
revizija 

21.3.2007  -  
20.3.2012 

30 Davorin Kračun Redni profesor Ekonomska teorija in 
politika 

28.3.1995 

31 Janja Krstič Predavateljica 
tujega jezika za 

francoski in italijanski 
jezik 

14.11.1993 
(upokojena) 

32 Sonja Sibila Lebe Docentka Turizem 30.9.2008 

33 Gabrijela Leskovar 
Špacapan 

Docentka Statistika v ekonomiji 
in poslovnih vedah 

15.12.2008 

34 Klavdij Logožar Izredni profesor Mednarodna menjava 
in poslovna logistika 

8.5.2008 – 7.5.2013 

35 Andreja Lutar 
Skerbinjek 

docentka Računovodstvo in 
revizija 

1.10.2008 – 
30.9.2013 

36 Tanja Markovič 
Hribernik 

Izredna 
profesorica 

Financ in ekonomske 
politike 

25.10.2006 – 
24.10.2011 

37 Janko Marovt docent matematika 2.10.2007 – 
2.10.2012 

38 Miklavž Mastinšek Redni profesor matematika 28.10.2002 

39 Borut Milfelner Docent - marketing 
- turizem 

24.6.2010 – 
23.6.2015 

40 Franjo Mlinarič Višji predavatelj Finance 22.4.2011 – 
22.4.2016 

41 Damijan Mumel Redni profesor Marketing 19.6.2007 

42 Zlatko Nedelko Asistent Projektni management 27.9.2010 – 
8.2.2013 

43 Marjan Odar Docent Računovodstvo in 
revizija 

9.7.2007 

44 Anton Ogorelc Izredni profesor Poslovna logistika in 
turizem 

10.2.2009 

45 Žan Jan Oplotnik Izredni profesor Predmetni področji: 
- finance 
- mednarodna menjava 

22.5.2009 

46 Rasto Ovin Redni profesor Ekonomska politika in 
ekonomska teorija 

16.12.1997 

47 Igor Perko Predavatelj Poslovna informatika 24.6.2009 

48 Miroslav Petrič Predavatelj Poslovna informatika 15.1.2010 

49 Alenka Plos Lektorica Nemški jezik 21.10.2008 

50 Peter Podgorelec Docent Gospodarsko pravo 29.6.2009 – 
29.6.2014 

51 Vojko Potočan Redni profesor Predmetni področji: 
- splošni  management 

29.1.2010 
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- poslovna organizacija 

52 Andreja Primec Višja 
predavateljica 

Gospodarsko pravo 20.10.2006 

53 Nada Puklavec Lektorica Nemški jezik – jezik 
stroke 

25.2.2010 

54 Dušan Radonjič Redni profesor marketing 1.5.1988 

55 Gregor Radonjič Redni profesor Znanost o blagu in 
tehnologijah 

31.3.2009 

56 Dejan Romih Asistent - Mednarodna 
ekonomija 
- Poslovna logistika 

28.9.2009 – 
27.9.2012 

57 Matej Rus Višji predavatelj - Podjetništvo 
- Ekonomika podjetja 

18.12.2010 

58 Ana Sekolec Kocijančič Asistentka Računovodstvo in 
revizija 

27.9.2010 – 
26.9.2013 

59 Andrej Smogavc Cestar Predavatelj - Splošni management 
- Poslovna organizacija 

22.4.2011 – 
22.4.2016 

60 Vida Sruk Višja 
predavateljica 

Sociologija ter obča 
kulturna in politična 
sociologija za 
ekonomiste 

24.4.2009 -
23.4.2014 

61 Simona Sternad Višja 
predavateljica 

Poslovna informatika 21.4.2011 

62 Sebastjan Strašek Redni profesor Ekonomska politika in 
uvod v ekonomsko 
teorijo 

20.12.2000 

63 Simona Šarotar Žižek Višja 
predavateljica 

Upravljanje s 
človeškimi viri 

16.12.2008 – 
15.12.2013 

64 Urban Šebjan Asistent Marketing 24.6.2010 – 
23.6.2013 

65 Karin Širec Docentka Ekonomika podjetja in 
podjetništvo 

21.3.2008 

66 Heri Špička Predavatelj Poslovna informatika 19.12.2007 – 
18.12.2012 

67 Tjaša Štrukelj Višja 
predavateljica 

Politika organizacije in 
strateški management 

26.6.2010 

68 Sabina Taškar 
Beloglavec 

Višja 
predavateljica 

Finance 18.02.2011 – 
17.02.2016 

69 Polona Tominc Redna 
profesorica 

Kvantitativne 
ekonomske analize 

4.9.2007 

70 Sonja Treven Redna 
profesorica 

Management kadrov 21.11.2006 

71 Duško Uršič Redni profesor Splošni management 16.5.2006 

72 Igor Vrečko Predavatelj Projektni management 
in organizacija 

27.9.2008 – 
26.9.2013 

73 Bruno Završnik Redni profesor marketing 19.6.2007 
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74 Dušan Zbašnik Izredni profesor Mednarodna 
ekonomija in 
mednarodne finance 

28.2.2008 – 
27.2.2013 

75 Daniel Zdolšek Asistent Računovodstvo in 
revizija 

9.2.2010 – 8.2.2013 

76 Milan Zver Docent Obča kulturna in 
politična sociologija za 
ekonomiste 

8.7.2009 – 8.7.2014 

77 Zdenka Ženko Docentka  Teorije inoviranja in 
teorije sistemov 

28.3.2007 – 
27.3.2012 

 
 
 
 

13. Postopki izbire, imenovanja ter napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
ter znanstvenih delavcev so predpisani in javni.      da  ne 

 
 

Utemeljitev: UM EPF postopa v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) in s postopki 
opredeljenimi v Kadrovskem priročniku UM (Obvestila XXV-9-2007) http://www.uni-
mb.si/dokument.aspx?id=12523, v katerem so opredeljeni tudi postopki imenovanja in 
napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev. 
Postopki napredovanja (v plačni razred) potekajo na podlagi  Pravilnika o napredovanju   
zaposlenih  Univerze v Mariboru  v plačne razrede (UR. L. RS št. 94/2010) – velja od 
11.12.2010) http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=7047, postopek je predpisan, ni pa 
javen, saj se z oceno seznani samo zaposlenega.  
 

 
 
 
 

14. Merila za izvolitve v nazive (osnutek meril v primeru prve akreditacije) upoštevajo 
minimalne standarde za izvolitev v naziv, ki jih določi agencija.   da  ne 

 
 

Utemeljitev: UM EPF upošteva Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki jih je sprejel Senat Univerze v Mariboru 
dne 21.4.2004 in njihove spremembe z dne 26.9.2006 in 16.10.2007 ter Zahtevnejše 
kriterije za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na UM EPF. Merila za izvolitve v nazive so objavljena na spletni strani Univerze v 
Mariboru: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=261.  

 
 
 
 
 

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12523
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12523
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=7047
http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=261
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15. Vsi predvideni visokošolski učitelji in sodelavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju 
študijskih programov, imajo ustrezno veljavno izvolitev.    da  ne 

 

Utemeljitev: Visokošolski učitelji in sodelavci, ki so  nosilci predmetov na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu 1 .stopnje »Poslovna ekonomija«, z UM EPF-a so: 
15 rednih profesorjev, 
7 izrednih profesorjev 
17 docentov, 
4 lektorji, 
7 višjih predavateljev in 
4 predavatelji. 
Pri izvajanju študijskega programa bo sodelovalo 9 asistentov. 
Vsi navedeni in predvideni visokošolski učitelji in sodelavci imajo veljavne nazive, kar 
dokazujejo z ustreznimi odločbami o izvolitvi. 

 
16. Visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tako izobraževalno kot znanstveno, 

raziskovalno, umetniško oziroma strokovno delo.     da  ne 
 

Utemeljitev: Za visokošolske učitelje in sodelavce UM EPF izhaja FTE za izobraževalno, 
znanstveno, raziskovalno in strokovno delo iz vsakoletnega kadrovskega načrta v programu 
dela (v prilogi). 
V vsakoletnem kadrovskem načrtu v programu dela je podrobno specificirana obremenitev 
visokošolskih učiteljev po nazivih, ki opravljajo izobraževalno delo v okviru skupne 
obremenitve 79,2 FTE in raziskovalno delo v okviru skupne obremenitve 5,5 FTE na letni 
ravni. 

 
17. Delovna obremenitev v izobraževalnem ter znanstvenem, raziskovalnem, 

umetniškem oziroma strokovnem delu je določena.    da  ne 
 

Utemeljitev: Delovna obremenitev v izobraževalnem, znanstvenem, raziskovalnem in 
strokovnem delu na UM EPF je določena z: 
- Zakonom o visokem šolstvu, 
- Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM http://www.uni-
mb.si/povezava.aspx?pid=2870, 
- Aktom o oblikah neposredne pedagoške obveznosti Univerze v Mariboru 
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=2764, 
- Merili za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti http://www.uni-
mb.si/povezava.aspx?pid=2766 in 
- Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev EPF 
Vsi visokošolski učitelji imajo, v skladu z Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev EPF, tako določene pedagoške obveznosti, da lahko ob njih še aktivno 
raziskujejo. 

 
18. Razviti sta stalna skrb in pomoč za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih 

sodelavcev.          da  ne 
 

Utemeljitev: Mlade visokošolske sodelavce UM EPF podpira pri izobraževanju na drugih 

http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=2766
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=2766


24 

 

slovenskih univerzah in univerzah v tujini. Zagotovljena so jim svetovanje in mentorstvo 
priznanih visokošolskih učiteljev. Mlade visokošolske sodelavce vključujemo  v raziskovalne 
projekte in aktualne dogodke na fakulteti. Vključeni so tudi v svetovalno sodelovanje z 
gospodarstvom in negospodarstvom.   
UM EPF zagotavlja letna finančna sredstva za kritje materialnih stroškov individualnega 
raziskovalnega dela, kar vključuje finančna sredstva za uveljavljanje (udeležbe na 
konferencah, objave,…) in napredovanje. 

 
19. Visokošolski zavod sodeluje pri izmenjavi visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 

znanstvenih delavcev: 

 doma,          da  ne 

 v tujini.         da  ne 
 

Utemeljitev: Izmenjave visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih raziskovalcev 
UM EPF potekajo v številnih oblikah. V slovenskem prostoru je razvito sodelovanje na ravni 
raziskovalnih projektov, ki jih EPF izvaja za gospodarske družbe, vladne službe in strokovna 
združenja. Strokovnjaki iz omenjenih institucij pa sodelujejo pri predavanjih, so mentorji 
študentom, omogočajo strokovne ekskurzije in študijsko prakso. 
Povezovanje z drugimi sorodnimi fakultetami, tako v Sloveniji kot v tujini (predvsem v EU), 
se na EPF odvija na naslednjih ravneh: 
• raven študijskih obiskov, predavanj tujih gostov,  
• raven skupnih projektov,  
• raven mednarodnih srečanj,  
• raven izmenjave učiteljev in študentov, 
• izmenjave učiteljev in strokovnega osebja v okviru Staff Training. 
V mednarodnem merilu sta najpomembnejša mednarodna programa izmenjave, v katerih 
sodeluje fakulteta, program Erasmus in CEEPUS, prav tako pa tudi program Erasmus, kjer  
potekajo poleg študijskih izmenjav tudi izmenjave učiteljev in strokovnega osebja, Teaching 
Staff Mobility (TSM) in Staff mobility (SM). 
• UM EPF je bila do leta 2004/05 vključena v naslednje CEEPUS mreže: A-0010, HR-0048, A-
0030, PL-0114.  
• Od leta 2005/06 intenzivno sodeluje v mreži Amadeus, ki vključuje sodelovanje z 
univerzami iz 9 različnih držav (Avstrija, Albanija, Hrvaška, Republika Češka, Madžarska, Črna 
gora, Poljska, Srbija in Slovaška). Fakulteta pa s posameznimi tujimi institucijami sodeluje 
tudi na bilateralni ravni.  
• UM EPF v pedagoški proces vključuje tudi priznane  profesorje iz tujih evropskih in 
neevropskih partnerskih univerz, tuje strokovnjake, ki sodelujejo v raziskovalnih projektih in 
so člani pomembnih mednarodnih združenj. Gostimo tuje strokovnjake v okviru Fullbright 
programa, v okviru LLP –Erasmus Teaching Staff Mobility za krajše obdobje. 
• Od leta 2010/11 pa sodeluje kot partner v programu Erasmus Mundus JoinEU See. 
 
Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev po letih od prve 
akreditacije:  
2010/2011, 4 mobilnosti, 
2009/2010, 7 mobilnosti, 
2008/2009, 13 mobilnosti, 
2007/2008, 16 mobilnosti, 
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2006/2007, 8 mobilnosti. 

 
20. Visokošolski zavod omogoča vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje ter 

strokovni razvoj vseh zaposlenih ter jim svetuje pri razvijanju poklicne poti. 
            da  ne 

 

Utemeljitev:  
UM EPF vzpodbuja visokošolske učitelje in sodelavci, da se  vključujejo v mednarodne 
izobraževalne in raziskovalne mreže, zato se jim omogoča udeležba na znanstveno 
raziskovalnih oz. strokovnih konferencah, ter drugih strokovnih ali znanstvenih srečanjih in 
sodelovanje na tujih fakultetah. Imajo tudi možnost udeležbe v mednarodni izmenjavi v 
okviru programa Erasmus. Asistenti, ki še nimajo mag. oz. doktorata, so vključeni v  
programe formalnega  izobraževanja.  
Nepedagoški  delavci se poleg pridobivanja formalne izobrazbe v lastnem interesu  za 
pridobitev višje stopnje izobrazbe (6 delavec v v letu 2010), udeležujejo tudi  raznih 
seminarjev s svojega delovnega področja. Splošni standard, ki ga zagotavlja fakulteta je 2 
sklopa izobraževanj na nepedagoškega delavca letno v okviru delovanja s svojega področja,  
pridobitev oz. ohranjanje strokovnih licenc kot  npr. ZUP, pridobitev licence za 
bibliotekarjev, računalniški tečaji,  seminarji iz področij delovanja posameznega zaposlenega 
in udeležba na delavnicah in raznih oblikah internega usposabljanja v okviru UM. 

 
21. Delež visokošolskih učiteljev, ki so (bodo, v primeru prve akreditacije zavoda) na 

zavodu v rednem delovnem razmerju, je _100_ %. 
22. Število polno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (FTE) je __77,2__. 

Število študentov na enega (FTE) delavca je _28,51_ . 
23. Število študentov na enega visokošolskega učitelja je _44,53__. 
24. Število študentov na enega upravno-strokovnega delavca je _63,08__ . 
25. Struktura in število podpornih delavcev bosta zagotavljali kakovostno podporo za 

izvajanje študijskih programov.       da  ne 
 

Utemeljitev:   
Točka 21: Pri izvedbi študijskih programov na UM EPF sodeluje tudi 9 zunanjih sodelavcev, ki 
opravijo 0,014% izvedbe programov. Redno zaposleni visokošolski učitelji pa opravijo 
99,986% izvedbe programov. 
Pri točki 22. ima 77 visokošolskih učiteljev in sodelavcev FTE 1, eden visokošolski sodelavec 
pa 0,2. Pri izračunu števila študentov na enega (FTE) delavca smo upoštevali število vseh 
redno in izredno vpisanih študentov in ponavljalcev na fakulteti. Če upoštevamo samo redno 
vpisane študente je razmerje števila študentov na enega (FTE) delavca 24,01 . 
Pri točki 23. smo pri izračunu števila študentov na enega visokošolskega učitelja upoštevali 
vse redno in izredno vpisane študente in ponavljalce na fakulteti. in jih primerjali z vsemi 
redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji. 
Pri točki 24. smo pri izračunu števila študentov na upravno-strokovnega delavca upoštevali 
vse redno in izredno vpisane študente in ponavljalce na fakulteti. in jih primerjali z vsemi 
redno zaposlenimi upravno-strokovnimi delavci. 
Točka 25: Vloga strokovnih služb je podpora izobraževalnemu, raziskovalnemu in 
strokovnemu delu. Strokovne službe UM EPF so glede na področje dela organizirane v 
oddelkih in  sicer: oddelek za študentske in študijske zadeve, oddelek za gospodarjenje in 
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finance, oddelek za kadrovske, pravne  in splošne zadeve, oddelek za  raziskovalno in 
mednarodno sodelovanje, oddelek za informatiko in AV tehniko in knjižnico. V okviru 
oddelka za kadrovske, pravne in splošne zadeve delujejo tudi karierni center, mednarodna 
pisarna in študenti tutorji.  
Strokovne službe vodi  tajnica fakultete. 
Strokovne službe so dostopne za študente preko uradnih ur, spletne pošte in spleta (spletni 
referat). 
Kontakt med izvajalci študijskih programov in študenti je zagotovljen preko kontaktnih ur, 
predavanj, vsakotedenskih pogovornih ur, spletne pošte in forumov v e-učilnicah predmetov. 

 
26. Seznam podpornih delavcev – tj. strokovnih, upravnih in tehničnih sodelavcev (po 

delovnih mestih): 
 

Zap. št. Delovno mesto 

(Predvideno) 
število 
zaposlenih na 
tem delovnem 
mestu 

1 Tajnik fakultete/tajnik članice VII/2 1 

2 Tajnica vodstva članice/ strokovni delavec VI 1 

3 
 

Vodja Oddelka za študentske in študijske zadeve/vodja enost. 
Področja – enote I 

1 

4 Strokovni sodelavec III. za študijske zadeve/ samostojni 
strokovni delavec VII/2 

1 

5 Strokovni delavec v odd. za študentske in študijske zadeve/ 
strok. delavec VII/1 

1 

6 Samostojni referent za študentske zadeve/ strokovni delavec VI 2 

7 Administrativni in strokovni referent za študentske zadeve/ 
strok. delavec V 

2 

8 strokovni sodelavec IV za pravne zadeve in urejanje 
podatkovnih baz/ samostojni strok. sodelavec  VII/2 

1 (50%) 

9 Strokovni sodelavec II. za kadrovske zadeve/ strok. delavec VI 1 

10 Administrativni in strokovni referent (tajnica)/ strokovni delavec 
V 

4 

11 Administrativni manipulant III/ tehniški delavec IV 2 (1 del. 50%) 

12 Vodja Oddelka za gospodarjenje in finance/ vodja področja – 
enote II – VII/2 

1 

13 Strokovni delavec III / samostojni strokovni delavec VII/1 1 

14 Administrativni in strokovni referent v odd. za gospod. in 
finance/ strok. delavec V 

3 

15 Vodja oddelka za informatiko in AV tehniko / vodja področja – 
enote II VII/2 

1 

16 Programer/ strokovni delavec VI 1 

17 Sistemski tehnik AV/tehniški delavec V 1 

18 Vzdrževalec programske opreme / tehniški delavec V 1 
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19 
 

Strokovni sodelavec III za študentski karierni center/ samostojni 
strokovni delavec VII/2 

1 (50%) 

20 Vodja oddelka za raziskovalno in mednarodno dejavnost / vodja 
področja – enote II VII/2 

1 

21 Strok. sodel III. za medn. sodel./samostojni strokovni delavec 
VII/2 

1 

22 Strok. del. za razisk. in študij. dej. / strokovni delavec VII/1 1 

23 Vodja knjižnice / vodja področja – enote I VII/2 1 

24 Bibliotekar/samostojni strokovni delavec VII/1 1 

25 Višji knjižničar/strokovni delavec VI 1 

26 Administrativni in strokovni referent/strokovni delavec V 2 

27 Knjižničar/strokovni delavec V 1 

 
B.4 ŠTUDENTI 
 

27. Predvideno število razpisanih mest študentov je: _420_. / Pri podaljšani akreditaciji: 
Število študentov je _999_. 

 

Utemeljitev: Predviden vpis študentov za ta študijski program je določen glede na 
povpraševanje v Sloveniji in tujini po tej vrsti študija in glede na raziskovalne in pedagoške 
kapacitete. 
Navedli smo število razpisanih mest za visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje 
»Poslovna ekonomija« na rednem študiju je v študijskem letu 2011/2012 predvidenih 350 
mest in na izrednem študiju 70 mest; in trenutno število vseh rednih in izrednih študentov, 
ponavljalcev in absolevntov tega študijskega programa na fakulteti.. Število vseh redno in 
izredno vpisanih  študentov in ponavljalcev, brez absolventov tega študijskega programa pa 
je 826. 

 
28. Visokošolski zavod zagotavlja kandidatom za študij in že vpisanim študentom 

svetovalne storitve, povezane z vpisom in informacijami o študiju ter zaposlitvenih 
možnostih.          da  ne 
 

Utemeljitev: Na UM EPF lahko kandidati za študij in že vpisani študentje osebno ali preko 
elektronske pošte pridobijo vse informacije povezane z vpisom, študijem in zaposlitvenimi 
možnostmi v Oddelku za študentske in študijske zadeve ter v Kariernem centru EPF. 
Kandidati za vpis lahko pridobijo vse potrebne informacije tudi na spletni strani 
http://www.uni.mb.si/podrocje.aspx?id=60, ker del postopka za vpis na študijske programe 
poteka preko Visokošolske prijavne informacijske službe UM. 
Pomembno pomoč ob študiju nudijo študenti tutorji, ki študentom prvega letnika pomagajo 
pri vključevanju v delo na fakulteti, študente usmerjajo skozi študij in jim pomagajo 
izboljšati študijske rezultate ter zvišati raven kakovosti študija. 
Pred vpisom fakulteta obišče različne sejme (Informativa v Ljubljani,…) in srednje šole, kjer 
predstavi svoje študijske programe. Pred vpisom je organiziran informativni dan. Vse te 
informacije so dostopne tudi na spletni strani fakultete, kjer se sproti ažurirajo. 
http://www.epf.uni-mb.si/studenti/default.aspx. 

http://www.uni.mb.si/podrocje.aspx?id=60
http://www.epf.uni-mb.si/studenti/default.aspx
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Po zaključku dodiplomskega študija se diplomanti EPF vključijo v ALUMNI klub EPF, ki jim 
med drugim omogoča: 
- izmenjavo informacij s študenti, ki so že vključeni v podiplomski študij na EPF; 
- pridobivanje informacij od študentov, ki so že zaposleni (stik z gospodarstvom in 

negospodarstvom); 
- sodelovanje na forumih, okroglih mizah in srečanjih itd. 

 
29. Enakopravnost vseh študentov je zagotovljena.     da  ne 
 

Utemeljitev: Pravice in enakopravnost študentov na UM EPF so opredeljene v Statutu 
Univerze v Mariboru http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=17145. Enakopravnost 
študentov s posebnim statusom ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi 
v Mariboru http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21399, enakopravnost študentov 
invalidov pa še posebej ureja Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v 
Mariboru http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12813. 
Vse možnosti, pravice in obveznosti so objavljeni na spletni strani UM EPF in študenti so z 
njimi seznanjeni.  
Študente s posebnimi potrebami obravnava Komisija za študijske zadeve EPF, kamor 
študentje oddajo vlogo in pridobijo status študenta s posebnimi potrebami. Študentom s 
posebnimi potrebami omogočamo prilagojeno opravljanje vseh študijskih obveznosti 
(predavanja, vaje, izpiti) in tudi potrebne posebne prilagojene konzultacije s profesorji za 
normalno opravljanje študijskih obveznosti. 
Za njih skrbi referent, ki ob vpisu in tekom študija ugotavlja potrebe posameznika, skrbi za 
povezovanje s pedagoškim osebjem, ostalimi zaposlenimi na fakulteti in koordinira delo s 
študenti tutorji. 

 
 
30. Iz (osnutka) statuta zavoda je razvidno, da bo študentom omogočeno: 

 organiziranje,           da  ne 

 sodelovanje v organih upravljanja.       da  ne 
 

Utemeljitev: : Študenti sodelujejo v vseh organih UM EPF in v stalnih komisijah senata 
(komisija za študijske zadeve, komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve in komisija za 
ocenjevanje kakovosti). Organiziranost študentov v študentskih organizacijah je 
zagotovljena. Pravilnik o sestavi in delovanju študentskih svetov: http://www.uni-
mb.si/dokument.aspx?id=9919. Na UM EPF delujejo različne študentske organizacije. Vse te 
organizacije so namenjene druženju študentom, navezovanju novih stikov z študenti iz tujih 
in domačih fakultet kot tudi spoznavanju različnih organizacij. Študentske organizacije, ki 
delujejo na UM EPF: http://www.epf.uni-mb.si/stud_org/default.aspx.  
ŠS EPF UM se sestaja na rednih in izrednih sejah. Redne seje potekajo enkrat mesečno. V 
nujnih primerih se sklicujejo tudi izredne seje. V času počitnic se izvajajo pisne seje za 
izredne primere (imenovanje člana v komisijo za ocenjevanje v primeru osmega pristopa in 
podobno). ŠS EPF UM predlaga Senatu EPF tudi imena študentov za komisije in organe 
fakultete. Neposredno izvoli člane Senata EPF in člane Akademskega zbora EPF. Študentski 
svet EPF UM zraven podaj mnenj v habilitacijskih postopkih, mnenj o ceniku šolnin in 
storitev, izvajanju anket za gostujoče predavatelje izvaja tudi projekte v skladu s programom 
dela tekočega leta. Na EPF deluje tudi Društvo študentov EPF UM, ki občasno za študente 

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=17145
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21399
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12813
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=9919
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=9919
http://www.epf.uni-mb.si/stud_org/default.aspx
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EPF izvaja razne projekte (predvsem tečaje). ŠS EPF UM zabave in Brucovanje EPF organizira 
v soorganizaciji z društvom. 

 
31. Način preverjanja in ocenjevanja znanja omogoča študentom spremljanje lastnega 

napredka in preverjanje doseženih učnih izidov in kompetenc.   da  ne 
 

Utemeljitev: Način preverjanja in ocenjevanja znanja na UM EPF ureja Pravilnik o preverjanju 
in ocenjevanju znanja na UM, ki je dostopen na povezavi: http://www.uni-
mb.si/dokument.aspx?id=16723. S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so določeni načini 
sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in s tem spremljanje študentovega lastnega 
napredka pri študiju. Dosežene učne izide in kompetence študent nadgrajuje in hkrati 
preverja v študijskem procesu, še posebej pa v času praktičnega usposabljanja v podjetju, kot 
tudi pri izdelavi sklepnega dela. 
Nosilci predmetov na spletnih straneh objavljajo rezultate študentov, doseženih pri 
opravljanju obveznosti, kar služi kot informacija tekoči generaciji o doseženih ciljih. Primer 
objave: http://vs.epf.uni-mb.si/V015/default.aspx.  

 
32. Študenti si med študijem pridobijo ustrezne kompetence ter možnost za vključevanje 

v raziskovalne in strokovne projekte.       da  ne 
 

Utemeljitev: Študenti UM EPF so na fakulteti vključeni v naslednje projekte: 
   - Primerjalna analiza relativnih cen v Sloveniji (CRP); 
   - Marketinški semafor (splet: http://e-kzm.com/sl/marketinski-semafor);  
   - Študentska marketinška dirka (splet: http://e-kzm.com/sl/marketinska-dirka);  
   - Projekt uvajanje storitev Live@edu na Univerzi v Mariboru (splet: http://www.epf.uni-
mb.si/pretekli_dogodek.aspx?ID=266&source=http://www.epf.uni-mb.si);  
   - Laboratorij eksperimentalne ekonomije (splet: http://www.epf.uni-
mb.si/o_fakulteti/instituti/ins_za_fin_in_ban.aspx) 
   - Projekt »BSH Nazarje 2010 – Razvoj gnetilca za testo za kuhinjski aparat MUM4«;  
   - Projekt »Projektni dnevi EPF 2010«;  
   - Projekt »Kovinarstvo Bučar 2011 – Priprava in izvedba marketinških aktivnosti za vstop na 
novo tržišče«;  
   - Projekt »Strokovna ekskurzija MPM v Bruselj 2011«;  
   - Projekt »Gorenje 2011 – Razvoj vgradnih pečic (Built-in ovens) premium razreda za 
evropsko tržišče«;  
   - Projekt »Priprava zagonskega elaborata projekta Bio Izolacijska Volna – Soven d.o.o.«, 
2007;  
   - Projekt »Projektni dnevi EPF 2007«, 2007;  
   - Projekt »Priprava zagonskega elaborata projekta Širitev proizvodnih kapacitet podjetja – 
Kovinarstvo Bučar«, 2008;   
   - Projekt »Analiza potenciala tržišča za plasma nove pijače – Radenska d.d., 2009;  
   - Projekt »Priprava in izvedba tri dnevne strokovne konference Projektni forum ZPM«, 
2009. 
Veliko projekov se izvaja v sekciji Mladi projektni managerji (v nadaljevanju MPM), kjer 
delujejo in so aktivni tisti študenti, ki to resnično sami želijo. Tako se aktivnost v MPM ne 
odraža v kakršni koli neposredni obliki pri nobenem od študijskih predmetov. Takšen princip 
delovanja sekcije MPM zagotavlja, da so študenti motivirani za delo v MPM in na projektih 

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=16723
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=16723
http://vs.epf.uni-mb.si/V015/default.aspx
http://e-kzm.com/sl/marketinski-semafor
http://e-kzm.com/sl/marketinska-dirka
http://www.epf.uni-mb.si/pretekli_dogodek.aspx?ID=266&source=http://www.epf.uni-mb.si
http://www.epf.uni-mb.si/pretekli_dogodek.aspx?ID=266&source=http://www.epf.uni-mb.si
http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/instituti/ins_za_fin_in_ban.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/instituti/ins_za_fin_in_ban.aspx
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MPM zaradi osebnega interesa pridobivanja projektnih izkušenj in vzpostavljanja ter krepitve 
kontaktov s svojimi kolegi študenti ter predstavniki podjetij, ne pa zaradi želje po doseganju 
višje ocene pri nekem predmetu na račun delovanja v MPM ali celo zaradi izpolnjevanja 
določenih pogojev pri nekem predmetu. 
Gre za projekte priprave projektnih zagonskih dokumentov za konkretna slovenska podjetja 
(t.im. zagonski elaborati projektov), za sodelovanje pri izvajanju projektov v slovenskih 
podjetjih in drugih organizacijah, za pripravo in izvajanje projektov lastnega razvoja sekcije 
MPM (na primer projekt vzpostavitve spletne strani MPM, organizacija strokovne ekskurzije, 
srečanje s projektnimi managerji iz prakse ipd.), za pripravo in izvajanje projektov, 
namenjenih širši študentski populaciji (kot so organizacija konferenc, okroglih miz, 
usposabljanj ipd.). 

 
33. Z anketo in drugimi instrumenti merjenja kakovosti se preverja obremenitev 

študentov pri posameznih obveznostih.       da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF vsako leto ob koncu študijskega leta izvaja redne letne ankete o 
dejanski študijski obremenjenosti študentov, v skladu s Pravilnikom o izvajanju študentskega 
vprašalnika o dejanski študijski obremenitvi študenta, ki ga je UM sprejela 30.3.2010 in je 
dostopen na: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21085 , s katerimi študenti izražajo 
svoje mnenje o dejanski študijski obremenitvi študentov pri posameznih predmetih 
študijskih programih. 
 Anketa v uvodu vsebuje podatke o fakulteti in  študijskem programu, v katerega je študent 
vpisan. V nadaljevanju so navedena imena predmetov z navedbo nosilca, izpisi oblik izvedbe 
pedagoškega procesa z navedenim številom študijskih ur, kot jih določa študijski program.  
Študenti pri vsaki obliki izvedbe pedagoškega procesa označijo, ali je ta presegala število 
študijskih ur, določenih v študijskem programu. Morebitne razlike v številu ur vnesejo v 
poseben prostor. 

 
34. Izsledki ankete in drugih instrumentov merjenja kakovosti o obremenitvi študentov 

se upoštevajo pri prerazporejanju kreditnih točk med študijskimi obveznostmi.  
           da  ne 

 

Utemeljitev: V skladu s Pravilnikom o izvajanju študentskega vprašalnika o dejanski študijski 
obremenitvi študenta, ki je dostopen na: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21085 , s 
pomočjo izsledkov anket  Študentski svet UM EPF spremlja dejansko študijsko obremenitev 
študenta v študijskih programih in pripravi predloge ter načrte za izboljšanje kakovosti ter 
spremembe študijskih programov, kadar je to potrebno. 
Kot je opredeljeno v 4. Členu omenjenega pravilnika, v  primeru, da so dve leti zapored 
ugotovljena večja odstopanja med potrjenim kreditnim vrednotenjem in izmerjeno dejansko 
obremenitvijo študentov pri posameznem predmetu, študentski svet članice o tem 
nemudoma obvesti senat članice in predlaga ustrezne ukrepe. Ankete so bile na Univerzi v 
Mariboru izvedene prvič v preteklem študijskem letu. 

 
35. Učni izidi oziroma kompetence diplomantov so primerni stopnji in vsebini 

študijskega programa.         da  ne 
 

Utemeljitev:  

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21085
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21085


31 

 

Po presoji diplomantov dosedanjega visokošolskega študijskega programa EPF je bila daleč 
najpomembnejša kompetenca zmožnost uporabe znanja v praksi, torej splošna kompetenca, 
ki zahteva povezovanje konceptualnega znanja z njegovo uporabo pri reševanju konkretnih 
poslovnih problemov v različnih poslovnih situacijah. Med splošnimi kompetencami, ki jih 
mora razviti študent med študijem strokovnih vsebin, podprtih s primernim načinom študija 
(učenja) in uporabo pristopov pri pridobivanju strokovnega znanja in razvoju zmožnosti 
(veščin, spretnosti), so pomembne zlasti naslednje: 
• osnovno splošno znanje s področja študija – razumevanje svoje poklicne vloge v 
širšem družbenem (socialnem, sociološkem) kontekstu; 
• zmožnost analize in sinteze – zlasti s pomočjo temeljnih predmetov programa, 
samostojnega analitskega in raziskovalnega pristopa pri izvedbi poslovnih aplikativnih 
projektov in drugih vsebin, ki zahtevajo tak pristop; 
• zmožnost uporabe znanja v praksi – oblikovanje razumevanja kompleksnosti 
poslovnih problemov v stvarnem poslovnem življenju, zlasti z možnostjo njihovega 
spoznavanja (študijska praksa, predavanja gostujočih strokovnjakov iz prakse) in reševanja 
(aplikativni seminarski projekti, poslovne igre idr.); 
• zmožnost učinkovitega delovanja v omejenem času – razvoj delovnih navad in 
zmožnosti za načrtovanje nalog učinkovitega časovnega obvladovanja teh nalog in 
strokovnih zadolžitev, ciljna usmerjenost in motiviranost za uresničevanje ciljev; 
• zmožnost učinkovite ustne in pisne komunikacije – zmožnost učinkovite in uspešne 
poslovne komunikacije v domačem in tujem jeziku ter prepričljiv strokovni nastop ob 
podpori rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije; 
• usposobljenost za raziskovalni pristop pri iskanju rešitev – razvoj raziskovalne 
radovednosti in zmožnosti za samostojno pridobivanje potrebnih informacij za reševanje bolj 
kompleksnih poslovnih problemov (pridobitev potrebnega znanja o rabi kvantitativnih 
metod in pristopov za objektivno pridobivanje in analiziranje podatkov za strokovno pripravo 
poslovnih odločitev); 
• zmožnost učenja in samostojnega pridobivanja ter interpretacije informacij – 
oblikovanje zavedanja o metodah učinkovitega učenja in zmožnosti za samostojen študij in 
iskanje informacij; 
• osnovno zmožnost kritične presoje – oblikovanje temeljnega razumevanja delovanja 
družbe, znanosti, vloge tehnologije, etičnosti in zmožnost samostojne strokovne presoje pri 
poslovnih odločitvah; 
• zmožnost za kreativno in teamsko delo – oblikovanje usposobljenosti za delovanje v 
teamu različnih strokovnjakov pri reševanju sestavljenih poslovnih problemov in s tem razvoj 
zmožnosti za socializacijo v mikrookolju svojega strokovnega delovanja, zmožnost iskanja 
izvirnih rešitev; 
• zmožnost vodenja – usposobljenost za samostojno strokovno vodenje projektov, 
delovnih teamov oziroma posameznih funkcijskih področij znotraj področja strokovne 
specializacije; 
• zmožnost razumevanja in delovanja v večkulturnem okolju – študijske izmenjave, 
delo preko AIESEC in delovne prakse v tujini z namenom ustvarjanja izpostavljenosti tujemu 
kulturnemu okolju in učinkovitemu delovanju v težje obvladljivih situacijah; 
• zmožnost razumevanja etične razsežnosti svojega strokovnega delovanja – ostrenje 
čuta za razumevanje širšega konteksta poslovnih odločitev in strokovno delovanje, oprto na 
etična načela. 
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Za vsako od študijskih usmeritev so bile izoblikovane specifične predmetno specifične 
kompetence, s katerimi je bil določeni profil potrebnih znanj, spretnosti, veščin, ki jih naj 
zagotovijo učni izidi oziroma vsebina predmetnika v študijskem programu in načini učenja 
oziroma poučevanja. Profil predmetno specifičnih znanj je znotraj študijskih usmeritev 
oblikovan tako, da zagotavlja zaokrožen nabor strokovnih znanj diplomantu s prepoznavno 
usmeritvijo na posamezno področje strokovne specializacije in s  tem zaposljivost na 
določenem funkcijskem področju, hkrati pa je toliko interdisciplinaren, da omogoča 
diplomantu razumevanje specifične funkcijske poslovne problematike v širšem 
organizacijskem ustroju in ob upoštevanju vplivov širšega poslovnega okolja na poslovne 
procese in odločitve poslovnega ekonomista. Na tak način razvijajo posamezne študijske 
usmeritve ne preveč ostro specializiran profil diplomanta – poslovnega ekonomista za 
samostojno opravljanje strokovnih opravil na področju izbrane poslovne funkcije, ravni 
managementa oziroma izbranega strokovnega področja zaposlitve diplomanta, vendar ob 
hkratni precejšnji strokovni fleksibilnosti diplomanta v razumevanju in razmišljanju o 
primernih pristopih pri reševanju strokovnih problemov.  
Študijski program je izoblikovan tako, da bo v izvedbi omogočil tesnejšo prepletenost med 
procesom pridobivanja konceptualnega znanja (na predavanjih, s samostojnim študijem) in 
njegove uporabe za reševanje stvarnih poslovnih problemov, zato bo v izvedbo zlasti 
strokovnih usmeritvenih predmetov vtkano jasno povezovanje teorije in prakse z 
obravnavanjem študijskih primerov iz gospodarske prakse, s tematskimi predavanji 
gostujočih strokovnjakov iz gospodarske in širše družbene prakse, v obliki aplikativnih 
seminarskih projektov in tematskih analiz, s povsem praktično naravnanimi diplomskimi deli 
in z ustrezno izoblikovano vsebino obveznega usposabljanja študentov v delovnem okolju 
(študijska praksa).  
Študijske usmeritve zagotavljajo razvoj specializacije in s tem specifičnih strokovnih 
kompetenc, zato tvorijo nabori usmeritvenih predmetov (obvezni in izbirni predmeti) 
zaokrožen profil znanj izbrane študijske usmeritve in s tem tudi specifičen (funkcijski) nabor 
strokovnih kompetenc.  
Za posamezne študijske usmeritve so bili izoblikovan naslednji strokovni profili diplomanta, 
ki so povezani s strokovnimi kompetencami in s tem tudi z učnimi izidi, ki jih mora udejanjati 
študijski program “Poslovna ekonomija”: 
Predmetno-specifične kompetence so opredeljene tudi v učnih načrtih posameznih učnih 
enot v prilogi. 
Diplomant usmeritve “Ekonomika in upravljanje javnega sektorja” je usposobljen za izvajanje 
nalog in razvijanje funkcij v javnem sektorju v sodobnih razmerah, v katerih se močno 
spreminjajo organizacijske oblike, financiranje in finančno poslovanje subjektov javnega 
sektorja, hkrati pa se vse pogosteje iščejo možne povezave med javnim in privatnim 
sektorjem. Zaradi poznavanja delovanja javnega sektorja je diplomant usmeritve dobro 
usposobljen tudi za izvajanje nalog v podjetjih v privatnem sektorju, ki sodelujejo z javnim 
sektorjem. 
Profil strokovnih kompetenc diplomanta: 
- razume delovanje javnega sektorja, 
- pozna procese upravljanja v javnem sektorju, 
- razume mehanizme financiranja, finančnega upravljanja in nadzora javnega sektorja, 
- sposoben je spremljati vplive evropskih integracij na delovanje javnega sektorja, 
- zna presojati najučinkovitejše rešitve pri kombiniranju javnega in privatnega sektorja 
za izvajanje funkcij javnega sektorja, 
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- zaradi značilnosti tega sektorja je še posebej usposobljen za timsko delo, 
- zaradi hitro spreminjajočih se oblik in rešitev pri delovanju javnega sektorja bo 
diplomant prav tako naravnan na stalno spremljanje in razvijanje znanja na tem področju. 
 
Diplomanti usmeritve Management so poslovni ekonomisti z managerskimi in 
organizacijskimi znanji ter izkušnjami, potrebnimi za delo na vseh ravneh in področjih 
delovanja poslovnih in drugih organizacij. Sposobni bodo prevzemati strokovne naloge pri 
oblikovanju organizacij ter managementu njihovih poslovnih procesov. Strokovno bodo 
usposobljeni za kompleksno analiziranje delovanja organizacij, oblikovanje predlogov za 
organizacijske spremembe njihove strukture in delovanja ter uporabo sodobne informacijske 
tehnologije pri tem. Na temelju pridobljenih teoretičnih znanj in izkušenj bodo lahko aktivno 
sodelovali pri izvajanju managementa organizacij v različnih pogojih delovanja. Študijska 
usmeritev omogoča diplomantom pridobitev strokovnih znanj s področja dveh ožjih vidikov 
strokovne specializacije v okviru dveh vsebinskih modulov: M1: Splošni management in M2: 
Informacijski management.  
Namen modula Splošni management je študentom ponuditi celoto vsebinskih in 
metodoloških znanj o organizaciji, managementu in poslovanju, potrebno za delo 
ekonomskih strokovnjakov na vseh ravneh in področjih delovanja poslovnih in drugih 
organizacij. Diplomanti tega modula v okviru usmeritve Management so sposobni 
prevzemati zahtevnejše  naloge pri oblikovanju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov in 
njihovih avtonomnih enot. Usposobljeni so:  
- odkrivati, analizirati in reševati probleme, ki zadevajo snovanje, gradnjo in uvajanje 
sodobnih managementskih rešitev,  
- odkrivati, analizirati in reševati probleme vseh pomembnih vidikov delovanja in 
obnašanja managementa (vidika managementa človeških virov, vidika temeljnega procesa, 
informacijskega vidika poslovanja, upravljalnega vidika poslovanja), 
- uspešno in učinkovito planirati, organizirati, voditi in kontrolirati organiziranost, 
delovanje in obnašanje različnih sistemov in procesov,  
- uspešno uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo za podporo poslovanju in 
managementu poslovanja,  
- uspešno upravljati človeške vire v organizaciji z vidika njihovega načrtovanja, 
motiviranja, nagrajevanja, razvoja in usposabljanja, 
- voditi projekte izgradnje in razvoja poslovnih sistemov in njihovih delov. 
Študent pridobi znanje in izkušnje o organiziranju, obvladovanju procesov, kakovosti, 
upravljanju človeških virov, projektov ter informatike. Pozna temeljne veščine motiviranja, 
komuniciranja in reševanja konfliktov ter premagovanja stresa znotraj in zunaj delovnega 
okolja. Poseduje zmožnost za uporabo pridobljenega znanja v praksi v delovanju organizacij 
(aplikacije znanja v specifičnih razmerah, pogojih in okoljih delovanja) obvlada pa tudi 
projektni način dela ter zmožnost za upravljanje človeških virov idr. Poseduje sposobnost 
nadgraditve svojih organizacijskih, managementskih in poslovnih znanj 
 
Diplomanti tega modula Informacijski management  (IM) bodo podjetniški ekonomisti s 
poudarjenimi znanji s področja vodenja in izvajanja informatike. Sposobni bodo prevzemati 
najzahtevnejše naloge pri razvijanju in vodenju sodobnih poslovnih informacijskih sistemov 
in njihovih delov v različnih poslovnih sistemih (podjetja, banke, zavarovalnice, veliki sistemi, 
javna uprava itd.). Usposobljeni bodo: uspešno uvajati sodobno informacijsko tehnologijo v 
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poslovne in druge sisteme, graditi informacijske sisteme za managerje, voditi informacijske 
in računalniške centre in voditi projekte izgradnje informacijskih sistemov. 
Študent pozna analitične pristope pri reševanju informacijskih problemov in ima sposobnost 
povezovanja poslovnih potreb in informacijskih rešitev, s pogledom na celovitost poslovanja. 
Uspešno lahko sodeluje v vseh fazah in vlogah informatizacije podjetja ter sodeluje v 
informacijskih projektih. Pozna informacijska orodja ter je pripravljen za nadgrajevanja svojih 
znanj. 
Diplomant pridobi znanja o informacijskih sistemih in tehnologiji strežnikov ter mrež oz. 
obvlada načrtovanje in izgradnjo informacijskih sistemov. Svoje znanje lahko uporablja v 
praksi, saj je seznanjen s poslovanjem podjetij in z dejavnostjo managementa, hkrati pa 
poseduje znanje o načinih njihove informacijske podpore (tako poslovnih procesov kot 
managementa). Je zmožen nadgrajevati svoja informacijska in poslovna znanja. Pozna tudi 
projektni način dela, zato lahko deluje samostojno, kot član ali vodja projektne skupine in je 
sposoben uspešno komunicirati s svojim poslovnim okoljem. 
 
Diplomant usmeritve Marketing bo usposobljen za samostojno in skupinsko delo predvsem 
na področjih managementa marketinških aktivnosti, marketinškega raziskovanja in 
komuniciranja ter nabavljanja in prodajanja. Znal bo načrtovati, izvajati in nadzirati 
vodstvene ter operativne procese pri marketingu kakršnihkoli izdelkov (blaga, storitev, idej, 
osebnosti, krajev in organizacij). Usposobljen bo torej za management prodajnega in 
nabavnega marketinga na različnih trgih v proizvodnih, trgovinskih, finančnih, turističnih, 
javnih, oglaševalskih, tržno raziskovalnih in drugih organizacijah.  
Usposobljen bo: 
- uporabljati sodobne analitične metode in orodja za odločanje o problemih na 
področju marketinga; 
- razumeti vplive globalnih, ekonomskih, pravnih, ekoloških, kulturnih, psiholoških, 
socialnih, tehnoloških, poslovnih in drugih vplivov okolja na poslovanje organizacij; 
- izvajati naloge načrtovanja, razvijanja, vodenja, izvajanja in kontrole strokovnih 
opravil na področju marketinga, še posebej na področju nabavnega in prodajnega 
poslovanja, vedenja uporabnikov, marketinških raziskav, razvijanja novih izdelkov in 
sodelovanja s posredniki v oskrbnih verigah; 
- reševati probleme na področju marketinga z uporabo sodobnega managerskega 
znanja; 
- sodelovati v strokovnih timih z različnimi strokovnjaki pri reševanju zapletenih 
ekonomskih in poslovnih problemih. 
- delovati po načelih etičnega in družbeno odgovornega ravnanja; 
- uporabljati inovativne in kreativne pristope v strokovnem delovanju ob podpori 
sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. 
Profil diplomanta usmeritve Marketing je oprt na naslednji nabor strokovnih kompetenc: 
- zmožnost samostojnega raziskovanja trga za izdelke in storitve, 
- zmožnost priprave in izvajanje marketinškega načrta, 
- sposobnost načrtovanja in izvajanja nabavnih in prodajnih aktivnosti za vse vrste 
organizacij,  
- sposobnost raziskovanja vedenja odjemalcev na trgih; 
- sposobnost načrtovanja in izvajanja marketinško komunikacijskih aktivnosti,  
- sposobnost načrtovanja aktivnosti v zvezi s tržnimi potmi za izdelke in storitve, 
- zmožnost marketinškega upravljanja izdelkov in storitev, njihovimi cenami in pogoji. 
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Študijska usmeritev “Mednarodni management” usposablja diplomante za področje 
mednarodnega poslovanja in poslovne logistike, zato je bil izoblikovan specifičen profil 
diplomanta in nabor potrebnih strokovnih kompetenc za vsakega izmed dveh modulov v 
okviru usmeritve: M1: Mednarodno poslovanje in M2: Poslovna logistika. Diplomant 
usmeritve mednarodni management bo strokovnjak za samostojno delo na področju 
mednarodne poslovne ekonomije. Usmeritveni predmeti mu dajejo tudi posebna znanja in 
spretnosti za operativno delo na področju mednarodnega trženja, mednarodnega 
financiranja, poslovne logistike in mednarodnih pogodb. Pri tem bo študent po lastnem 
izboru v enem od dveh izbirnih modulov študija v okviru usmeritve (Mednarodno poslovanje, 
Poslovna logistika) poglabljal trženjsko, finančno in pravno znanje v mednarodnem 
poslovanju oziroma znanja s področja mednarodne logistike in transporta. 
 
Diplomant modula Mednarodno poslovanje (MP) na usmeritvi bo usposobljen za vodenje in 
izvajanje funkcijskih področij (izvoznega trženja, mednarodnih finančnih transakcij in 
mednarodne logistike) mednarodnega in izvoznega podjetja ter drugih finančnih in 
nefinančnih organizacij. Diplomant bo lahko kandidiral za strokovno zahtevna dela v 
nefinančnih in finančnih podjetjih, vključenih v mednarodno menjavo blaga, storitev in 
finančnih produktov, v državni upravi, javnih zavodih in v vseh družbah, ki del prometa 
ustvarjajo v mednarodnem poslovanju.  
Usposobljen bo: 
- uporabljati strokovna analitična orodja in metode za odločanje o poslovnih 
vprašanjih, še posebej o poslovnih vprašanjih mednarodnega trženja, mednarodnega 
financiranja, mednarodne logistike in pravne urejenosti delovanja na tujih trgih; 
- razvijati, voditi in izvajati strokovna opravila na področju mednarodnega 
podjetniškega poslovanja in trženja, mednarodnih financ in mednarodne poslovne logistike; 
- razumeti vplive ekonomskih, pravnih, ekoloških in etičnih silnic mednarodnega okolja 
na poslovanje podjetij, drugih organizacij in države; 
- razpoznavati poslovne priložnosti na tujih trgih; 
- sodelovati v strokovnih teamih in fleksibilno presojati ter reševati trženjske, finančne 
in logistične probleme managementa mednarodnega podjetja; 
- uporabljati kreativne in sodobne pristope v strokovnem delovanju ob podpori 
informacijske in komunikacijske tehnologije; 
- nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študiju. 
Kompetenčni cilji diplomanta usmeritve mednarodni management – modul Mednarodno 
poslovanje:   
- usposobljenost presojanja poslovnih možnosti na mednarodnem trgu na podlagi 
strokovnega znanja; 
- sposobnost strokovne komunikacije v materinem in v tujih jezikih; 
- fleksibilnost pri uporabi in ustvarjanju idej za uresničenje poslovnih ciljev v 
mednarodnem okolju delujočega podjetja; 
- zmožnost prilagajanja novim mednarodnim tržnim, logističnim in finančnim 
razmeram in odločanja v njih; 
- vodenje in izvajanje poslovnih procesov samostojno in v teamu; 
- sposobnost samostojnega delovanja v mednarodnem okviru in identificiranja 
poslovnih priložnosti; 
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- sposobnost za vodenje funkcijskih poslovnih procesov v mednarodnem 
managementu, posebej mednarodnega trženja, mednarodnega financiranja in mednarodne 
poslovne logistike; 
- spoštovanje raznolikosti in multikulturnosti. 
 
Diplomant modula Poslovna logistika (PL) je usposobljen za upravljanje, vodenje in izvajanje 
logističnih procesov pri uporabnikih logističnih storitev (industrija, trgovina, storitve) in v 
transportnih/logističnih podjetjih. Program je zastavljen tako, da bo diplomant sposoben 
analizirati, voditi in organizirati logistične aktivnosti transporta, pretovora, skladiščenja in 
distribucije v transportnih in drugih logističnih podjetjih (3PL, 4PL in 5PL). Usmeritveni 
predmeti mu dajejo posebna znanja in spretnosti za delo v posameznih logističnih 
podsistemih - vhodni, notranji, izhodni in poprodajni logistiki - v industrijskih in storitvenih 
podjetjih. Izhodišče za obravnavo transporta in logistike na narodnogospodarskem nivoju je 
sonaravni trajnostni razvoj družbe. Pomembna so nova znanja o logističnem managementu, 
managementu oskrbnih verig, e-logistiki in o njihovi informacijski podpori. 
Diplomant modula poslovna logistika je usposobljen za upravljanje, vodenje in izvajanje 
logističnih procesov v: 
1) transportnih in drugih logističnih podjetjih (ponudniki logističnih storitev), 
2) industrijskih in storitvenih podjetjih (uporabniki logističnih storitev), 
3) logistični intermediarni dejavnosti (špedicijska podjetja, transportne agencije), 
4) javni upravi (carina, kontrolne in inšpekcijske službe), 
5) strokovnih združenjih. 
Kompetenčni cilji diplomanta (specifične kompetence): 
- opredeljevanje logističnih ciljev in strategij podjetij in drugih organizacij, 
- usposobljenost za organiziranje logističnega sektorja in logističnih aktivnosti v 
podjetju, 
- usposobljenost za spoznavanje logističnega potenciala, 
- usposobljenost za presojanje o notranjem izvajanju logistike vs outsourcing, 
- poznavanje soodvisnosti med logistiko, proizvodnjo in marketingom, 
- sposobnost za vodenje transportnih/logističnih procesov, 
- usposobljenost za načrtovanje logistične tehnike in tehnologije, 
- usposobljenost za uporabo informacijske tehnologije v logistiki. 
 
Diplomant smeri Podjetništvo je na osnovi pridobljenega znanja in veščin usposobljen za 
odkrivanje in ustvarjanje podjetniških priložnosti (tudi v neprofitnem sektorju), za 
ustanovitev in vodenje lastnega podjetja, za kreativno in odgovorno vlogo v malih in srednje 
velikih podjetjih ter za prevzemanje strokovno zahtevnih in odgovornih nalog v velikih 
podjetjih in neprofitnih organizacijah. Diplomant razume družbeno odgovorno vlogo 
podjetništva in podjetij ter je usposobljen prepoznati pomen in vpliv ekonomske, socialne in 
okoljske dimenzija razvoja na strategijo podjetja in sprejemanje poslovnih odločitev. 
Sposoben je obvladovati izzive, ki se porajajo v različnih stopnjah rasti podjetja. Pripravljen je 
na kariero v inštitucijah zasebnega in javnega sektorja v lokalni in regionalni skupnosti, v EU 
in globalno. Usposobljen je za sodelovanje v podjetniških mrežah ter projektih.  
Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Podjetništvo: 
Za usmeritev Podjetništvo VS so tipične predvsem naslednje splošne kompetence:  
- motiviranost za dosežke in ciljna usmerjenost, 
- zmožnost učinkovite presoje v različnih in spreminjajočih se situacijah, 
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- sposobnost analitičnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, 
- sposobnost učenja, uporabe in nadgradnje znanja, 
- sposobnost uporabe analitičnih konceptov in orodij, 
- sposobnost ustvarjalnega sodelovanja  
- sposobnost inoviranja in podjetnosti, 
- sposobnost razpoznavanja in ocenjevanja poslovnih priložnosti, 
- zmožnost načrtovanja in gospodarnega ravnanja, 
- zmožnost sprejemanja poslovnih odločitev, 
- sposobnost obvladovanja sprememb, podjetniških tveganj in priložnosti, 
- sposobnost oblikovanja in argumentiranja stališč, 
- zmožnost rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije, 
- sodelovanje z različnimi udeleženci (stakeholders), 
- sposobnost komuniciranja z različnimi javnostmi, 
- sposobnost vključevanja in delovanja v podjetniških mrežah ter sodelovanja v 
projektih, 
- ekonomska, okoljska in družbena odgovornost pri poslovanju. 
Oblikovanje predmetno specifičnih kompetenc je vezano na vrsto in vsebino predlaganega 
predmetnika študijske usmeritve in vključuje: 
- razumevanje različnih potreb, ki jih ima podjetje v različnih fazah rasti,  
- zmožnost rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije v podjetništvu,  
- sodelovanje z različnimi udeleženci (stakeholders) pri uvajanju korporacijskega 
podjetništva,  
- sposobnost komuniciranja z različnimi javnostmi, ki so interesno povezane s 
podjetništvom;  
- sposobnost udejanjati podjetniške zamisli v družinskih podjetjih in v netržnih 
dejavnostih; 
- zmožnost razvoja inovativnih podjetniških zamisli in njihove realizacije na trgu; 
- sposobnost vključevanja in delovanja v podjetniških mrežah ter sodelovanja v 
projektih,  
- uveljavljanje ekonomske, okoljske in družbene odgovornosti pri poslovanju.  
Nadaljnje oblikovanje predmetno specifičnih kompetenc se navezuje na vrsto in vsebino 
predlaganega predmetnika katedre in so podrobneje opredeljene v učnem načrtu za vsak 
predmet posebej.  
 
Diplomant smeri za poslovne finance in bančništvo bo svoje kompetence pridobival v 
razvojno naravnanem študijskem okolju, ki gradi na uporabnosti teorije v praksi. V času 
študija si bo pridobil znanja za vpogled v različne finančne discipline, njihove prevladujoče 
metode, ter znanja, ki jih potrebuje za uspešno interdisciplinarno delo v timih. Uravnotežena 
struktura pedagoškega procesa bo zagotavljala znanja in sposobnosti, ki jih diplomant 
usmeritve za poslovne finance in bančništvo potrebuje za samostojno in profesionalno 
reševanje finančnih izzivov v podjetjih, bankah, državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih 
skladih, javnih zavodih itd. Uspešen zaključek študija pa mu omogoča tudi nadaljevanje 
izobraževanja na relevantnih podiplomskih programih. 
Kompetenčni profil diplomanta usmeritve “Poslovne finance in bančništvo”: 
Intelektualne kompetence – diplomant bo sposoben: 
- opisati, formulirati in komunicirati kompleksne finančne probleme in rešitve, 
- opravljati delne analize in uporabljati njihove izsledke v praksi, 
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- strukturirati samostojno izobraževalno pot. 
Profesionalne in akademske kompetence - diplomant bo sposoben: 
- uporabljati finančne metode in njihove rezultate, 
- razumeti uveljavljene standarde znanja v finančni disciplini, 
- uporabljati osnovna finančna znanja, 
- prenašati osvojena znanja na sodelavce. 
Praktične kompetence – diplomant bo sposoben: 
- analizirati kompleksne praktične probleme na profesionalen način, 
- sodelovati pri operativnih finančnih odločitvah, 
- pokazati osebno integriteto in delovati v skladu s profesionalno etiko, 
- delati z ljudmi iz finančne discipline in iz drugih disciplin. 
 
Študij na usmeritvi Računovodstvo in davščine je usmerjen v izobraževanje gospodarskih 
strokovnjakov za opravljanje strokovno (naj)zahtevn(ejš)ih nalog na področjih računovodenja 
in davščin. 
Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Računovodstvo in davščine: 
- z naborom mednarodno primerljivih znanj zagotavlja program diplomantu primerno 
strokovno in delovno prožnost;  
- razvoj strokovnih znanj in vedenja za učinkovito razvijanje posameznika v 
računovodski in davčni stroki ter uspešno strokovno delovanje na podlagi sodobnih znanj in 
doktrine, 
- razvoj primerljivih znanj, ki so upoštevana kot strokovne zahteve in kompetence, 
določene kot sestavina sodobnih veščakov za opravljanje računovodskih, davčnih nalog in 
sorodnih v Sloveniji in v Evropski  uniji,  
- zaokrožen nabor strokovnih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešno dograjevanje 
strokovnih znanj in razvoj poklicne osebnosti (kariere).   
 
Diplomant usmeritve Turizem bo strokovnjak za samostojno delo na področju poslovne 
ekonomije. Usmeritveni predmeti mu dajejo tudi posebna znanja in spretnosti za delo na 
področju turizma, gostinstva in destinacijskega managementa. Sposoben bo vodenja in 
izvajanja funkcijskih področij (organiziranja potovanj, poslovanja hotelskih in gostinskih 
obratov, ter managementa s turizmom povezanih aktivnosti v destinaciji) mednarodnega in 
domačega podjetja ter drugih s turizmom povezanih organizacij.  
Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Turizem:  
- uporabljati strokovna analitična orodja in metode za odločanje o poslovnih 
vprašanjih, še posebej o poslovnih vprašanjih turizma, gostinstva in destinacijskega 
managementa; 
- razvijati, voditi in izvajati strokovna opravila na področju turizma in gostinstva; 
- razumeti vplive ekonomskih, pravnih, ekoloških in etičnih silnic mednarodnega okolja 
na poslovanje podjetij, drugih organizacij in države; 
- sodelovati v strokovnih teamih pri reševanju problemov na izbranem strokovnem 
področju; 
- uporabljati kreativne in sodobne pristope v strokovnem delovanju ob podpori 
informacijske in komunikacijske tehnologije; 
- nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študiju; 
- usposobljenost presojanja poslovnih možnosti na podlagi strokovnega znanja; 
- sposobnost strokovne komunikacije v materinem in v tujih jezikih; 
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- fleksibilnost pri uporabi in ustvarjanju idej; 
- zmožnost prilagajanja novim razmeram in odločanja v njih; 
- vodenje in izvajanje poslovnih procesov samostojno in v teamu; 
- sposobnost samostojnega delovanja v mednarodnem poslovnem okolju; 
- sposobnost za vodenje funkcijskih poslovnih procesov v mednarodnem poslovanju; 
- spoštovanje raznolikosti in multikulturnosti (zelo pomembno za področje turizma). 

 
36. Visokošolski zavod načrtuje in omogoča mobilnost študentov tako v Sloveniji kot v 

tujini ter priznava študijske obveznosti, opravljene drugod.   da  ne 
 

Utemeljitev: UM, Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje izpelje postopek 
prijave na ravni Evropske komisije za pridobitev Erasmus Charterja, ki je podlaga za 
načrtovanje in izvajanje mobilnosti. Mobilnosti študentov, učnega osebja in zaposlenih po 
programu Erasmus se načrtujejo in izvajajo v skladu z Razpisi, ki jih določa Služba za 
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM. Letno prav tako Služba za mednarodno 
sodelovanje UM na nacionalni ravni izpelje postopek prijave in najave za vse tipe mobilnosti 
Nacionalni agenciji CMEPIUS. Najavo za vse tipe mobilnosti UM predhodno posreduje 
Mednarodna pisarna EPF. 
Urejanje formalnosti v zvezi s študijem v tujini ureja Pravilnik o opravljanju študijskih 
obveznosti v tujini, ki določa pogoje za opravljanje študijskih obveznosti v tujini, opravljanje 
študijskih obveznosti v tujini in priznavanje le-teh. Pravilnik se nahaja na povezavi: 
http://www.epf.uni-mb.si/med_dej/pravila_studija_v_tujini.aspx.  
Glede na to, da se študenti za mobilnost v okviru evropskih programov lahko odločijo v 
prvem letniku študija opažamo, da ni bistvenih odstopanj med letniki študija. Vsekakor je še 
vedno pri študentih aktualen čas 12 mesecev po zadnjem semestru, v katerem lahko 
študenti zaključijo študij in ga nekateri študenti izkoristijo za študijsko izmenjavo ali pa 
opravljanje praktičnega usposabljanja v eni izmed evropskih držav. 
V okviru evropskih projektov mobilnosti kot so Erasmus, CEEPUS, Bilaterala se za študijsko 
izmenjavo (semestrski ali letni študij)  na UM EPF odloča vedno več tujih študentov iz večine 
evropskih držav; letno izmenjamo več kot 150 tujih študentov. V zimskem semestru 2010/11 
študira 78 tujih študentov, medtem ko se je za študij v letnem semestru odločilo 66 novih 
študentov (vključena podaljšanja študentov iz zimskega semestra).  
Najpomembnejša mednarodna programa izmenjave, v katerih sodeluje fakulteta, sta 
Erasmus in CEEPUS.  
- v okviru programa Erasmus 2008-2013 potekajo poleg študijskih izmenjav tudi izmenjave 
praktičnega usposabljanja praks študentov. 
- UM EPF je bila do leta 2004/05 vključena v naslednje CEEPUS mreže: A-0010, HR-0048, A-
0030, PL-0114.  
- UM EPF od leta 2005/06 intenzivno sodeluje v mreži Amadeus, ki vključuje sodelovanje z 
univerzami iz 9 različnih držav. Fakulteta pa s posameznimi tujimi institucijami sodeluje tudi 
na bilateralni ravni.  
- Študenti UM EPF so lahko do leta 2007 v tujini opravljali obvezno študijsko prakso tudi 
preko Leonardo programa.  
- Od 1. 7. 2007 do 30. 5. 2009 so lahko diplomanti UM EPF v okviru projekta Gradex opravljali 
praktično usposabljanje v tujini, kjer so iz naslova financiranja mobilnosti prejeli štipendijo v 
okviru Leonardo programa.  

http://www.epf.uni-mb.si/med_dej/pravila_studija_v_tujini.aspx
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- UM EPF od leta 2010/11 sodeluje kot partner v programu Erasmus Mundus JoinEU See, ki 
omogoča mobilnost študentov, profesorjev in zaposlenih na vseh ravneh visokošolskega  
izobraževanja.  
Kot eno izmed prednosti lahko izpostavimo posebej organizirana predavanja za tuje študente 
v angleškem jeziku skozi vso akademsko leto in sicer lahko tuji študenti izbirajo iz nabora 18-
ih angleških predmetov na dodiplomski in podiplomski ravni v okviru Bolonjskega programa.   
UM EPF ne preverja raven jezika pri tujih študentih, ki so vključeni v izmenjavo za semestrski 
ali celoletni študij; pri postopku prijave vsekakor upoštevamo tudi »transcript of records«, iz 
katerega je razvidna tudi ocena tujega jezika. 
Prav tako je zelo dobro organizirano  »Tutorstvo tujim študentom«, v katerem študenti UM 
EPF tujim študentom pomagajo pri vključevanju v študij in študentsko življenje na naši 
fakulteti. 
Mednarodna pisarna UM EPF v sodelovanju z ostalimi študentskimi organizacijami vsako leto 
organizira dogodek Mednarodni dnevi, katerega namen je promovirati mednarodne 
programe mobilnosti, vsako leto gostiti različne tuje univerze, tuja podjetja, izboljšati stik 
med domačimi in tujimi študenti, promovirati univerzo v evropskem prostoru. 
Program izmenjave študentov med slovenskimi univerzami omogoča študentom, da  del 
študijskih obveznosti namesto na matični univerzi, opravi v sorodnem študijskem programu 
ene od drugih dveh slovenskih univerz. V naprej dogovorjene študijske obveznosti, ki jih 
študent uspešno opravi na drugi univerzi, se študentu v celoti priznajo na matični univerzi. 
UM EPF razvija predvsem področje mednarodnega sodelovanja, zato je odstotek mobilnosti 
študentov med univerzami v Sloveniji nizek. 
Mobilnost znotraj UM je urejena z Navodili za izvajanje izbirnosti med članicami UM ( 
Povezava: http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=5601), na osnovi česa EPF ponuja 32 
izbirnih predmetov.   

 
37. Zavod omogoča notranjo izbirnost.       da  ne 
 

Utemeljitev: Študijske programe UM EPF sestavljajo obvezni predmeti programa, obvezni 
predmeti usmeritve in izbirni predmeti. Študenti posameznih usmeritev lahko izbirajo izbirne 
predmete med obveznimi predmeti drugih usmeritev. Notranja izbirnost v okviru UM je 
urejena v skladu s Pravilnikom o ECTS kreditnem sistemu študija na UM, dostopen na: 
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=10321. Podprta je s sistemom AIPS in 
organizacijsko urejena z Navodili za izvajanje izbirnosti med članicami UM. Povezava: 
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=5601 
UM EPF omogoča notranjo izbirnost. Študenti UM EPF so z možnostjo notranje izbirnosti 
seznanjeni, vendar se doslej za to možnost niso odločali. 

 
38. Praktično usposabljanje študentov spremljajo ustrezno usposobljeni koordinatorji 

prakse.          da  ne 
 

Utemeljitev: Študenti UM EPF lahko opravljajo ustrezno praktično usposabljanje v 
gospodarskih, negospodarskih, državnih in drugih organizacijah ali društvih. Njihovi mentorji 
v mentorskih organizacijah so ustrezno usposobljeni, kar dokazujejo s svojo izobrazbo 
(stopnja izobrazbe mentorja mora biti najmanj visokošolska strokovna) in s svojim ustreznim 
delovnim mestom oziroma področjem dela v organizaciji. Mentor v organizaciji omogoča 
študentovemu mentorju na fakulteti svetovanje in nadzor nad študentovo prakso. 

http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=5601
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=10321
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=5601
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Študent ima mentorja v mentorski organizaciji, kjer opravlja praktično usposabljanje in 
mentorja na fakulteti, ki je predstojnik inštituta ali nosilec projekta ter predstojnik usmeritve, 
na katero je študent vpisan. Oba mentorja se po potrebi (študentovo poročilo ocenita oba) 
dogovarjata. Vsa navodila in obrazci za opravljanje praktičnega usposabljanja so dostopni 
na:http://www.epf.uni-mb.si/referat/praksa_bv.aspx. 

 
39. Študenti so seznanjeni z delom študentskih svetov.    da  ne 
 

Utemeljitev: Študenti na UM EPF so preko Študentskega sveta EPF prisotni v vseh organih in 
komisijah fakultete, kot je to v skladu s Statutom UM. Študentski svet redno spremlja delo 
študentov v organih fakultete in univerze ter z imenovanjem novih predstavnikov skrbi za 
konstantno in dobro zastopanost študentov. Prodekan za študentska vprašanja se tedensko 
udeležuje sej kolegija dekana in sej poslovodstva fakultete, pomembne informacije pa 
posreduje predstavnikom študentov v posameznih letnikih. Informacije za študente o delu 
študentskih svetov so dostopne tudi na spletni strani: http://www.epf.uni-
mb.si/stud_org/default.aspx.  
ŠS EPF UM je pristopil k prenovi spletnih strani, ki bodo vzpostavljene predvidoma do 20. 
septembra. ŠS EPF UM bo preko nje študentom posredoval vse potrebne informacije in 
študente tudi sprotno obveščal o habilitacijskih postopkih. Spletna stran bo dostopna na: 
http://ss.epf.uni-mb.si/ in bo gostovala na zunanjem strežniku. 

 
 

B.5 MATERIALNI POGOJI 
 

40. Visokošolski zavod ima: 
 v lasti primerne prostore za izvajanje študija in z njim povezanih dejavnosti, 
 najete primerne prostore za obdobje ________ let. 

 
41. Visokošolski zavod ima prostore za: 

 izvajanje študija,        da  ne 

 vodstvo zavoda,        da  ne 

 tajništvo,         da  ne 

 služba za študentske zadeve,                   da  ne 

 ustrezne sanitarije,        da  ne 

 knjižnico.         da  ne 
Vsi ti prostori so na isti lokaciji.       da  ne 

 

Utemeljitev:  
Lastnik nepremičnin je Univerza v Mariboru. 
Fakulteta razpolaga z ustreznimi prostori, knjižnično infrastrukturo in drugo opremo za 
izvajanje študijskega procesa v visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje 
"Poslovna ekonomija". Na rednem študiju teče študijski proces v prostorih Ekonomsko-
poslovne fakultete v dveh objektih, in sicer na Razlagovi 14, Razlagovi 20 in Razlagovi 22. Na 
Razlagovi 14 razpolaga fakulteta s skupnimi uporabnimi površinami za študijski proces v 
skupni izmeri 3.9090,00 m2, v objektu B na Razlagovi 20 v izmeri 4.861,00 m2 in na Razlagovi 
22 pa s prostori na skupni površini 272,00 m2. 
Objekt A – Razlagova ulica 14: 

http://www.epf.uni-mb.si/referat/praksa_bv.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/stud_org/default.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/stud_org/default.aspx
http://ss.epf.uni-mb.si/
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 Predavalnice: 
- dve predavalnici s 67 sedeži; 
- dve predavalnici s 131 sedeži; 
- predavalnica s 168 sedeži; 
- predavalnica s 35 sedeži; 
- predavalnica s 65 sedeži; 
- predavalnica s 66 sedeži. 

Seminarske sobe in laboratoriji: 
- seminarska soba; 
- laboratorij. 

Kabineti: 
- 19 kabinetov 

Pisarniški (administrativno upravni) prostori 
Sanitarije 
Ostali infrastrukturni prostori (šolska arhiva, pomožni delovni prostor, prostor za 

čistila in čistilke,…) 
Objekt B – Razlagova ulica 20: 

Predavalnice: 
- predavalnica s 265 sedeži; 
- predavalnica s 185 sedeži; 
- šest predavalnic s 35 sedeži; 
- predavalnica s 20 sedeži; 
- predavalnica s 30 sedeži; 
- predavalnica s 60 sedeži. 

 Kabineti: 
- 45 kabinetov 

Prostori strokovne knjižnice EPF 
Sanitarije 
Ostala poslovna struktura(tajništvo, pisarne, restavracija, arhiv,…) 

Objekt na Razlagovi ulici 22: 
 Kabineti: 

- 10 kabinetov 
 Ostala poslovna infrastruktura (sejna soba, sanitarije). 
Za izvajanje izrednega študija v Ljubljani ima fakulteta na razpolago študijsko infrastrukturo v 
študijskem centru v Ljubljani na Vegovi 4, ki je v najemu. 

 
42. Za izvajanje študija je zagotovljena sodobna in primerna: 

 informacijsko-komunikacijska tehnologija,     da  ne 

 učna tehnologija,         da  ne 

 oprema.         da  ne 
 

Utemeljitev: Objekt A je bil v letu 2004 v celoti prenovljen in opremljen, tako da razpolaga 
fakulteta s sodobno študijsko infrastrukturo z vso potrebno računalniško in avdio opremo v 
predavalnicah in seminarskih sobah. v letu 2003 je fakulteta prenovila dve največji 
predavalnici (PA in PB) v objektu B na Razlagovi 20, ki sta prav tako sodobno opremljeni in 
omogočata sodobno izvedbo pedagoškega procesa zlasti za prve letnike, v katerih poslušajo 
študenti skupne predmete. 
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Kratek pregled najpomembnejše računalniške opreme: 
- predavalnice z računalniško projekcijo in multimedijo: 20; 
- skupno število osebnih in prenosnih računalnikov na fakulteti: 600; od tega za študijske 
namene: 
- Število računalnikov v računalniških učilnicah: 49; 
- število računalnikov v laboratoriju: 11; 
- število javno dostopnih računalnikov za študente na hodnikih: 30; 
- število javno dostopnih računalnikov za študente v knjižnici in čitalnici: 12; 
število strežnikov na fakulteti: 18. 
Obe zgradbi fakultete sta pokriti z brezžičnim signalom omrežja Eduroam. Vsaka od 
šestnajstih dostopovnih točk (Access Point) omogoča prijavo najmanj petindvajsetim 
uporabnikom hkrati. 
 Študentje pri študiju uporabljajo e-učilnice, ki so narejene v tehnologiji SharePoint. 

43. Kakovostna informacijsko-komunikacijska tehnologija bo stalno na voljo tudi 
študentom.           da  ne 

 
44. Prostori in oprema so primerni za izvajanje znanstvene, raziskovalne, umetniške 

oziroma strokovne dejavnosti.       
  da  ne 

 

Utemeljitev: Za izvajanje znanstvene, raziskovalne in strokovne dejavnosti so na razpolago 
primerni prostori na fakulteti (predavalnice, seminarske in sejne sobe, laboratoriji, kabineti), 
ki so opremljeni s sodobno računalniško opremo in multimedijo. 
V okviru portala fakultete obstajajo virtualne predavalnice. Študentom je omogočen dostop 
do naslednjih plačljivih podatkovnih baz s področja ekonomije: GVIN, EconLit, Tax-Fin-Lex, 
JSTOR, Sage. 

 
45. Prostori so primerni za študente s posebnimi potrebami. 

 da 
 delno 
 ne 

 

Utemeljitev: Na Razlagovi 20 je dostop do fakultete za študente s posebnimi potrebami 
urejen s privozom, urejena je klančina za dostop do vhodne avle. Za dostop do knjižnice v 
kletni medetaži je urejen dostop z dvižno ploščadjo. Dostop do seminarskih sob, 
računalniških učilnic, knjižnice in sanitarij je urejen z dvigalom.  

 
46. Oprema je primerna za študente s posebnimi potrebami. 

 da 
 delno 
 ne 

 

Utemeljitev: Študente s posebnimi potrebami obravnava Komisija za študijske zadeve EPF, 
kamor študentje oddajo vlogo in pridobijo status študenta s posebnimi potrebami. 
Študentom s posebnimi potrebami je omogočeno prilagojeno opravljanje izpitov in tudi 
potrebne posebne prilagojene konzultacije za normalno opravljanje študijskih obveznosti, v 
skladu z akti, opredeljenimi v točki 29, odsek B.4. tega obrazca. 
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Načrtovanje dodatne opreme je omejeno z investicijskim načrtom Univerze v Mariboru.  

 
47. Visokošolski zavod ima v okviru zavoda visokošolsko knjižnico, ki zagotavlja 

knjižnično informacijsko dejavnost in dostop do ustreznega knjižničnega gradiva s 
področij: 

  študija,          da  ne 

 znanstvene, raziskovalne, umetniške oziroma strokovne dejavnosti 
visokošolskega zavoda.        da  ne 

 
 

48. Predvidena obvezna študijska literatura je študentom brezplačno dostopna: 

 v knjižnici,          da  ne 

 v digitalni knjižnici ali e-učnem okolju.      da  ne 
 

49. Predvidena priporočljiva študijska literatura je študentom brezplačno dostopna: 

 v knjižnici,          da  ne 

 v digitalni knjižnici ali e-učnem okolju.      da  ne 
 
50. Visokošolski zavod ima sklenjene pogodbe z javnimi in drugimi knjižnicami. 

 da  ne 
 

Utemeljitev: V okviru UM EPF deluje strokovna knjižnica, ki zagotavlja knjižnično 
informacijsko dejavnost in dostop do ustreznega knjižničnega gradiva študentom in 
zaposlenim. 
Strokovna knjižnica UM EPF razpolaga z naslednjim strokovnim fondom gradiva: 
- knjige, revije in neknjižno gradivo: 100.752 enot z letnim prirastkom okoli 2.100 enot; 
- naslovi znanstvenih in strokovnih revij: 258 naslovov, od tega 89 tudi v elektronski obliki. 
V zadnjem času je pri nabavi gradiva prednost namenjena nabavi podatkovnih baz, 
strokovnih revij in nato knjig. 
Knjižnica razpolaga z 18 osebnimi računalniki, od katerih jih je 12 namenjenih uporabi 
obiskovalcem knjižnice. 
Na portalu so študentom pri predmetih njihove študijske smeri na voljo tudi študijska e-
gradiva. 
Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica daje s svojo dejavnostjo 
informacijsko podporo izobraževalnemu, znanstveno- raziskovalnemu in umetniškemu delu 
na univerzi. Izobražuje študente UM o knjižničnem gradivu ter posreduje informacije za 
raziskovalno in strokovno delo tudi drugim uporabnikom. 

 
51. Viri financiranja so zagotovljeni vsaj za obdobje akreditacije. 

  
da,v celoti 

 delno 
 ne 

 

Utemeljitev: Pri oceni finančnih sredstev za visokošolski strokovni študijski program 1. 
stopnje  »Poslovna ekonomija« izhaja fakulteta iz zakonskih podlag, ki jih določa Zakon o 
visokem šolstvu (72. člen Zakona, Ur. l. RS št. 199/2006, spremembe 64/2008, 86/2009 in 
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34/2011) o zagotavljanju finančnih sredstev za financiranje dejavnosti javnih visokošolskih 
zavodov. Upoštevana so bila tudi določila Uredbe o javnem financiranju visokošolskih 
zavodov in v njej določeni kriteriji za dodeljevanje proračunskih sredstev. 
Pri izračunu potrebnih finančnih sredstev so upoštevani podatki o dejanskem številu vpisanih 
študentov in ocene bodočega vpisa, pri čemer fakulteta ne računa na bistvene spremembe 
pri vpisu na redni študij. Ocena prihodkov je oprta na prihodke fakultete iz izvajanja 
študijskih programov na dodiplomski in podiplomski ravni v obliki rednega in izrednega 
študija. 

 
52. Zagotovljena so finančna in materialna sredstva, ki omogočajo uresničevanje ciljev iz 

strateškega načrta.         da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF v okviru proračunskih in neproračunskih sredstev omogoča 
uresničevanje ciljev iz strateškega načrta. 
Neproračunska sredstva so: EU razpisi izven proračuna RS, prihodki iz izrednega študija in 
druga sredstva za izvajanje javne službe.    

 
53. Sredstva za študijsko, znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno 

dejavnost so dolgoročno zagotovljena iz različnih virov.    da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF omogoča sredstva za študijsko, znanstveno , raziskovalno in strokovno 
dejavnost iz proračunskih in neproračunskih sredstev. 
Neproračunska sredstva so: EU razpisi izven proračuna RS, prihodki iz izrednega študija in 
druga sredstva za izvajanje javne službe.    

 
54. Visokošolski zavod ima sklenjene srednjeročne in dolgoročne pogodbe za 

financiranje znanstvenega, raziskovalnega, umetniškega oziroma strokovnega dela. 
            da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF ima sklenjene srednjeročne in dolgoročne pogodbe za financiranje 
znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela z ARRS in Ministrstvom za gospodarstvo. 

 
55. Sredstva, namenjena za izobraževalno oziroma študijsko, znanstveno, raziskovalno, 

umetniško oziroma strokovno delo, so gospodarno načrtovana in učinkovito 
razporejena.          da  ne 

 

Utemeljitev: Sredstva namenjena za izobraževalno, znanstveno, raziskovalno in strokovno 
delo se na UM EPF uporabijo namensko v skladu s sklenjenimi pogodbami. 

 
56. Visokošolski zavod sproti spremlja porabo pridobljenih sredstev ter učinkovitost in 

uspešnost porabe po posameznih dejavnostih.     da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF spremlja porabo pridobljenih sredstev ter učinkovitost in uspešnost 
porabe po posameznih dejavnostih sproti po stroškovnih mestih. 
Za spremljanje porabe pridobljenih sredstev in učinkovitost le teh je odgovorna služba za 
gospodarjenje in finance. Učinkovitost in uspešnost porabe sredstev se spremlja na podlagi 
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letnega načrta fakultete v primerjavi z dejansko porabo sredstev (mesečno, kvartalno in 
letno spremljanje dejansko porabljenih sredstev) ter ugotavljanje posameznih odstopanj. 

 
 

 
B.6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
 
57. Samoevalvacije se izvajajo periodično      da  ne 

 

Utemeljitev: Samoevalvacija se izvaja enkrat letno v skladu s Pravilnikom o postopku 
samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov komisije 
za ocenjevanje kakovosti univerze št. A3/2006-812-MP http://www.uni-
mb.si/dokument.aspx?id=10319 ter njegovih sprememb. 
Samoevalvacijsko poročilo vsako leto pripravi Komisija za ocenjevanje kakovosti s pomočjo  
strokovnih služb na EPF. Poročilo obravnava Senat EPF,ki ga tudi sprejme.Poročilo je 
objavljeno na : 
 http://www.epf.uni-
mb.si/o_fakulteti/organi_komisije/komisija_za_ocenjevanje_kakovosti.aspx#Povzetki_samo
evalvacijskih_poročil. 

 
58.  Iz poslovnika kakovosti je razvidno, da zavod sproti spremlja ter izboljšuje kakovost 

in učinkovitost: 

 izobraževalnega dela,        da  ne 

 znanstvenega dela,        da  ne 

 raziskovalnega dela,        da  ne 

 umetniškega dela,        da  ne 

 strokovnega dela.         da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF ima vzpostavljen sistem spremljanja svoje izobraževalne, raziskovalne, 
strokovne in spremljajočih dejavnosti fakultete in njihovega financiranja. Nadrobna je tudi 
evidenca o študentih, kar omogoča spremljanje njihovih učnih dosežkov, prehodnosti, 
obremenitev in trajanja študija študentov. Fakulteta tudi sistematično zbira informacije o 
zanimanju kandidatov za vpis v razpisane študijske programe. 
Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti UM EPF ima štiri elemente: 
- komisija za ocenjevanje kakovosti EPF izvaja postopke notranjega ocenjevanja fakultete,  
- anketiranje študentov o ravni kakovosti izvedbe pedagoškega procesa po posameznih 
izvajalcih se izvaja v skladu z Navodili o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev na UM (dostopno na: http://www.uni-
mb.si/povezava.aspx?pid=6224 ) in s Pravilnikom o izvajanju študentskega vprašalnika o 
dejanski študijski obremenitvi študenta, ki je dostopen na: http://www.uni-
mb.si/dokument.aspx?id=21085 , samoiniciativno pa ankete izvajajo tudi predstojniki 
nekaterih smeri in izvajalci pedagoškega procesa.  
- izvaja se anketiranje diplomantov po zaključku posamezne stopnje študija, z anketo o 
zadovovoljstvu s študijem, s podpornimi službami fakultete, z zaposlovanjem in namerami o 
bodočem študiju. 

http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/organi_komisije/komisija_za_ocenjevanje_kakovosti.aspx#Povzetki_samoevalvacijskih_poročil
http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/organi_komisije/komisija_za_ocenjevanje_kakovosti.aspx#Povzetki_samoevalvacijskih_poročil
http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/organi_komisije/komisija_za_ocenjevanje_kakovosti.aspx#Povzetki_samoevalvacijskih_poročil
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6224
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=6224
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21085
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21085
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- UM EPF ima predpisan in javen sistem izbire in določene tudi kriterije in postopke za 
podeljevanje znanstvenih in strokovnih nazivov, ki so primerljivi z nacionalnimi in 
mednarodnimi standardi ter nadzoruje njihovo upoštevanje.  
- Prav tako ima zapisane tudi zahteve v zvezi z delokrogi delavcev v strokovno-
administrativnih službah.  
- Fakulteta ima definirana pravila o preverjanju in ocenjevanju znanja, ima izdelana pravila o 
postopku priprave in zagovora diplomskega dela na vseh programih študija, prav tako ima 
fakulteta navodila za pripravo diplomskega dela in navodila za pripravo magistrskega dela ter 
doktorske disertacije (vse dostopno na spletni strani: http://www.epf.uni-
mb.si/studenti/default.aspx ). 
Na podlagi navedenih elementov za zagotavljanje kakovosti sprejmemo akcijski načrt in ga 
izvajamo. 

 
59. Pri samoevalvaciji sodelujejo vsi zaposleni.      da  ne 

 

Utemeljitev: Pri oblikovanju podatkovne baze UM EPF sodeluje večina zaposlenih: 
• Intervjuji z zaposlenimi o posameznih področjih kakovosti delovanja fakultete 
• Zbiranje podatkov z anketami: 
- anketa diplomantov, 
- anketa o dejanski študijski obremenitvi študentov, 
- anketa o zadovoljstvu študentov, 
- anketa o zadovoljstvu zaposlenih, 
- anketa o zadovoljstvu delodajalcev, 
- anketa bodočih študentov (na informativnih dnevih), 
- anketiranje brucev (na uvodnem dnevu za bruce). 
Podatkovno osnovo pripravljajo tudi v strokovnih službah. 
Samoevalvacijsko poročilo se obravnava na seji predstojnikov kateder in na senatu. 
Objavljeno je na spletni strani fakultete. 
Na spletni strani fakultete je ponujen tudi sistem spremljanja anonimnih pripomb in 
predlogov v zvezi s kakovostjo delovanja fakultete ter izoblikovan sistem odziva na le-te. 

 
60. Pri samoevalvaciji sodelujejo študenti.       da  ne 

 

Utemeljitev: Na UM EPF so študenti vključeni v celoten proces samoevalvacije preko 
predstavnikov v komisiji za kakovost in skozi sodelovanje s podajanjem mnenj, anketami,… 
Samoevalvacijsko poročilo na UM EPF pripravlja Komisija za ocenjevanje kakovosti EPF. 
Vanjo sta vključena dva predstavnika študentov, ki o svojem delu in delu komisije poročata 
prodekanu za študentske zadeve in ostalim članom ŠS EPF. 

 
61. Vodstvo visokošolskega zavoda sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi 

odločitvami ter je nosilec odgovornosti za kakovost in razvoj zavoda. 
 da  ne 

 

Utemeljitev: Vodstvo UM EPF pripravlja predloge in podlage za odločitve, ki jih sprejemajo 
organi upravljanja (Akademski zbor, Poslovodni odbor, Senat). 

http://www.epf.uni-mb.si/studenti/default.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/studenti/default.aspx
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O svojih odločitvah sproti seznanja zaposlene preko spletne pošte in z objavami na spletni 
strani. Odločitve organov upravljanja so tudi posledica rezultatov ugotavljanja kakovosti na 
fakulteti. 

 
62. Ukrepi, postopki in strategija za stalno izboljševanje kakovosti:  

 so formalno sprejeti,         da  ne 

 so javno objavljeni,         da  ne 

 v njih je opredeljena vloga zaposlenih,      da  ne 

 v njih je opredeljena vloga študentov.      da  ne 
 

Utemeljitev: Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega, 
znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela na UM EPF, je poglavitna naloga Komisije za 
ocenjevanje kakovosti EPF. Primarno orodje za izvajanje te naloge je evalvacijski postopek in 
ocenjevanje vseh ključnih procesov delovanja fakultete in to z namenom zagotavljanja in 
spodbujanja nove kakovosti. 
Komisija dela v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Mariboru, Merili za 
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih 
programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela in Pravilnikom o 
postopku samoevalvacije in evalvacije Univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov 
komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze, upoštevajoč pri tem smernice, navodila in 
priporočila Senata Univerze v Mariboru ter ostalih splošnih aktov Univerze v Mariboru (vse 
dostopno na: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=439 ). 
Ukrepi, postopki in strategije za stalno izboljševanje kakovosti so navedeni v 
samoevalvacijskem poročilu, ki je objavljeno na spletni strani fakultete. 

 
63. Zavod ima formalna orodja za 

 potrjevanje,          da  ne 

 spremljanje,          da  ne 

 presojanje          da  ne 
študijskih programov. 
 

Utemeljitev:  
Proces potrjevanja, spremljanja in presojanja študijskih programov in sprememb  študijskih 
programov UM EPF je določen in se izvaja glede na manjše ali večje spremembe študijskih 
programov. 
Postopek za manjše spremembe študijskih programov je sestavljen iz več faz: za odkrivanje 
in analiza potreb po spremembah študijskih programov so zadolžene katedre fakultete. 
Proces se nadaljuje na Komisiji za študijske zadeve, na Senatu EPF in na ustreznih organih na 
UM, ki predlagane spremembe obravnavajo in potrdijo. 
Odločanje o novih študijskih programih in odločanje o večjih spremembah študijskih 
programov pa je sestavljeno iz faz: za odkrivanje in analiza potreb po spremembah študijskih 
programov kot tudi po novih študijskih programih in usmeritvah so zadolžene katedre 
fakultete. Predloge za spremembo obstoječih ali oblikovanje novih študijskih programov 
lahko poda kdorkoli od zaposlenih na fakulteti.  Predloge za oblikovanje novih študijskih 
programov pa lahko podajo tudi posamezniki in inštitucije zunaj fakultete.  

http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=439
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Proces se nadaljuje na Komisiji za študijske zadeve, na Senatu EPF, na Senatu UM in 
Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki predlagane 
spremembe obravnavajo in potrdijo. 
Študijski programi UM EPF so mednarodno akreditirani s strani ECBE (European Council for 
Business Education) in ACBSP (The Association of Collegiate Business Schools and Programs). 
Tako pridobitev obeh mednarodnih akreditacij (vz)postavlja tudi določene formalne zahteve 
in mehanizme tako zunanjega kot tudi notranjega nadzora in spremljanja dosežkov (vključno 
s standardi) glede kakovosti oblikovanja in izvajanja študijskih programov. Redni strokovni 
monitoring obeh akreditacijskih teles, kakor tudi obveza fakultete za redno letno poročanje o 
dosežkih na tem področju, tako predstavljajo dodatne koristne prakse, spodbude in vsaj v 
določeni meri tudi zagotovila za stalno in organizirano skrb in razmišljanje o kakovosti in 
njenem uveljavljanju v vsakodnevnem delovanju. 
Fakulteta ima tudi vzpostavljen informacijski sistem za spremljanje svoje izobraževalne, 
raziskovalne, strokovne in spremljajočih dejavnosti. Posebno nadrobna je evidenca o 
študentih, ki omogoča spremljanje njihovih učnih dosežkov, prehodnosti in trajanja študija.   
O študijskih programih na UM EPF odloča Senat EPF na predlog Komisije za študijske zadeve 
in Komisije za ocenjevanje kakovosti. 

 
64. Zavod ima formalna orodja za 

 spremljanje,          da  ne 

 presojanje          da  ne 
kompetenc diplomantov. 
 

Utemeljitev: UM EPF spremlja in presoja kompetence diplomantov skozi njihova zaključna 
dela in z anketo za delodajalce. Z anketo se delodajalce povprašamo o kompetencah naših 
diplomantov, o pomenu posamezne kompetence in o stopnji doseganja teh kompetenc. 

 
65. Podatki o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja se redno 

 zbirajo,          da  ne 

 analizirajo.          da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF je poleg rednih letnih študentskih anket, anket o kakovosti izvajanja 
študijskega procesa, v letu 2010 izvedla še dodatno pridobivanje ocen študentov v zvezi z 
njihovo obremenitvijo in pridobljenimi kompetencami po posameznih študijskih predmetih, 
kakor tudi v zvezi z njihovim zadovoljstvom s študijem nasploh.  
Podatki o učnih izidih študentov se zbirajo in analizirajo za vsak študijski program posebej. 
Podatki so objavljeni v vsakoletnem samoevalvacijskem poročilu. 
Kazalniki: 
- prehodnost študentov med letniki, 
- odstotek ponavljavcev po letnikih, 
- povprečno število let trajanja študija, 
- število diplomantov različnih stopenj študija, 
- število diplom glede na število vpisanih, itd. 

 
66. Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov so: 

 javno dostopni,         da  ne 
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 dosledno uporabljani.        da  ne 
 

Utemeljitev: Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov na UM 
EPF so urejena : 
za univerzitetni študijski program 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« in visokošolski 
strokovni študijski program 1. stopnje »Poslovna ekonomija« v: 
- Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM 
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=11960, 
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=16723, 
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21398, 
- Pravilniku o postopku priprave in zagovora zaključnih del na EPF 
http://www.epf.uni-
mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega1/Prav
ilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20zaključnih%20del%20na%20EPF(
senat%2018.2.2011).doc.  
za študijski program 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«  
- Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, 
- Pravilniku o postopku priprave in zagovora magistrske dela na EPF 
http://www.epf.uni-
mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Prav
ilnik%20o%20postopku%20priprave%20bmag%20dela%202%20stopnje(senat%2019%2011%
202010).doc.  
za študijski program 3. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« v: 
- Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, 
- Pravilniku o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM (št.: A 7/2008 – 41 
AG) 
http://www.epf.uni-
mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Prav
ilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20doktorske%20disertacije%20na%
20UM%20št%20A_2008-41%20AG%20-%20velja%20od%2022.10.2008.doc.  
Pričakovani študijski rezultati so navedeni v učnih načrtih predmetov. 
Analiziranje učnih izidov vpliva na izvajanje in spreminjanje študijskih programov (povečanje 
ali zmanjšanje števila vmesnih testov oziroma kolokvijev, načini poučevanja, itn.). 
 

 
67. Informacije o zaposljivosti diplomantov se: 

 zbirajo,           da  ne 

 analizirajo,           da  ne 

 uporabljajo.           da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF zbira informacije o zaposljivosti svojih diplomantov v okviru Kariernega 
centra, Alumni kluba EPF in z anketami o zaposljivosti diplomantov. Podatke pridobivamo 
tudi z Zavoda za zaposlovanje. Informacije o zaposljivosti diplomantov analiziramo v okviru 
samoevalvacijskega poročila. Uporabljajo se za prilagajanje in spreminjanje študijskih 
programov. 
 

 

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=11960
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=16723
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21398
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega1/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20zaključnih%20del%20na%20EPF(senat%2018.2.2011).doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega1/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20zaključnih%20del%20na%20EPF(senat%2018.2.2011).doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega1/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20zaključnih%20del%20na%20EPF(senat%2018.2.2011).doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega1/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20zaključnih%20del%20na%20EPF(senat%2018.2.2011).doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20bmag%20dela%202%20stopnje(senat%2019%2011%202010).doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20bmag%20dela%202%20stopnje(senat%2019%2011%202010).doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20bmag%20dela%202%20stopnje(senat%2019%2011%202010).doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20bmag%20dela%202%20stopnje(senat%2019%2011%202010).doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20doktorske%20disertacije%20na%20UM%20št%20A_2008-41%20AG%20-%20velja%20od%2022.10.2008.doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20doktorske%20disertacije%20na%20UM%20št%20A_2008-41%20AG%20-%20velja%20od%2022.10.2008.doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20doktorske%20disertacije%20na%20UM%20št%20A_2008-41%20AG%20-%20velja%20od%2022.10.2008.doc
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/Pravilniki%20za%20prijavo%20teme%20in%20zagovor%20sklepnega2/Pravilnik%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20doktorske%20disertacije%20na%20UM%20št%20A_2008-41%20AG%20-%20velja%20od%2022.10.2008.doc
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68. Informacije o zanimanju kandidatov za študij se: 

 zbirajo,           da  ne 

 analizirajo,           da  ne 

 uporabljajo.           da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF sistematično zbira informacije o zanimanju kandidatov za vpis v 
razpisane študijske programe. Informacije zbira preko različnih kanalov, kot so predstavitev 
študijskih programov na srednjih šolah, predstavitev usmeritev, različne objave na spletni 
strani in z anketiranjem novincev na informativnih dnevih, kakor tudi z anketiranje brucev na 
uvodnem dnevu za bruce. Informacije o zanimanju kandidatov za študij zbiramo tudi v okviru 
srečanj z ravnatelji srednjih šol. 
V študijskem letu 2010/2011 smo tako obiskali skupno 30 srednjih šol (predvsem na 
področju Maribora, Celja, Murske Sobote, Krškega,…)  in sejmov ter prireditev namenjenih 
predstavitvi izobraževanja in študijskih programov. 
Na osnovi dodiplomskih prijav in vpisa, se vsako leto opravi analiza, kar je osnova za nadaljne 
aktivnosti na področju dodiplomskega študija. 
Pridobljene informacije uporabljamo za pripravo promocijskih aktivnosti, informativnih 
gradiv in načrtovanjem svetovalnih dejavnosti. Te informacije so tudi eden izmed dejavnikov 
za oblikovanje kvote študijskih razpisnih mest. 

 
69. Redno se objavljajo informacije o: 

 izvajanju študijskih programov,        da  ne 

 dosežkih visokošolskih učiteljev,        da  ne 

 dosežkih znanstvenih delavcev,        da  ne 

 dosežkih drugih zaposlenih.         da  ne 
 

Utemeljitev: Na UM EPF se informacije o izvajanju študijskih programov, dosežki 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in drugih zaposlenih dnevno objavljajo na 
spletni strani EPF, na intranetu, zaposleni pa so o tem obveščeni tudi po elektronski pošti. 
Informacije o izvajanju študijskih programov se objavljajo na:  
- http://www.epf.uni-mb.si/referat/Lists/Obvestila%20tudentom/obvestila_studentom.aspx; 
- http://www.epf.uni-mb.si/studenti/urnik_predmeti.aspx; 
- http://www.epf.uni-mb.si/studenti/Urnik_program.aspx. 
Dosežki visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in drugih zaposlenih se redno objavljajo 
v bibliografski bazi COBISS ter v internih obvestilih fakultete. 

 
70. Strateško načrtovanje visokošolskega zavoda je del sistema za zagotavljanje 

kakovosti.           da  ne 
 

Utemeljitev:  
Strateško načrtovanje UM EPF je del sistema za zagotavljanje kakovosti in temelji na: 
-  strategiji UM, 
- zunanji presoji kakovosti delovanja fakultete, ki jo izvajajo: 
 - Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze 
 - Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
 - mednarodne organizacije za akreditacijo študijskih programov (ACBSP, ECBE) 
- notranji presoji kakovosti delovanja fakultete: 

http://www.epf.uni-mb.si/referat/Lists/Obvestila%20tudentom/obvestila_studentom.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/studenti/urnik_predmeti.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/studenti/Urnik_program.aspx
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 - Komisija za ocenjevanje kakovosti na EPF 
 - ankete za spremljanje delovanja fakultete (anketa diplomantov, anketa o dejanski 
študijski obremenitvi študentov, anketa o zadovoljstvu študentov, anketa o zadovoljstvu 
zaposlenih, anketa o zadovoljstvu delodajalcev, anketa bodočih študentov in anketiranje 
brucev (na uvodnem dnevu za bruce)). 
- spremembah v gospodarstvu in na trgu dela. 
 Standardi, ki jim sledimo, izhajajo iz standardov NAKVIS, standardov in smernic NQUA za 
zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, v okviru mednarodnih 
akreditacij študijskih programov pa dokazujemo tudi izpolnjevanje standardov ECBE in 
ACBSP. 

 
71. Zavod ima jasno določene cilje kakovosti: 

 izobraževanja,          da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF želi pripraviti svoje študente na poklicno kariero, da se bodo znali 
spopasti s specifiko na globalnem delovnem mestu in bolj splošnimi vidiki globalne družbe. 
Študente spodbujamo k interakciji z drugimi člani družbe, prilagoditvi na družbene 
spremembe in spopadanju z družbenimi izzivi.  Poleg visokostrokovnega znanja na področju 
ekonomije in poslovnih ved sta dva izmed glavnih ciljev izobraževanja študentov spodbujanje 
razvoja intelektualne radovednosti in spodbujanje kreativnosti ter sposobnosti samostojnega 
razmišljanja in ukrepanja. 
Cilji zvišanja kakovosti izobraževanja: 
• spremljanje, prilagajanje in spreminjanje študijskih programov (UM EPF stalno spremlja 
kakovost študijskih programov in jih izboljšuje na osnovi rezultatov njihove ocene.). 
• stalno izboljševanje podpornih procesov izobraževanja (Fakulteta spremlja podporne 
procese (infrastruktura, knjižnica, delo strokovnih služb, itn.) za izobraževanje in jih sproti 
izboljšuje.).   
• povečanje stopnje internacionalizacije študija (širitev mreže sodelovanja s tujimi 
izobraževalnimi institucijami).  
• uporaba bolj učinkovitih metod poučevanja (izboljšati razmerje med uporabo ex katedra 
predavanj in uporabo študije primerov v korist slednjih). 

 

 znanstvenega in raziskovalnega dela,      da  ne 
 

Utemeljitev: Člani UM EPF so vključeni v znanstvene in raziskovalne dejavnosti, ki povečujejo 
poglobljenost in obseg njihovega znanja in disciplin, kot tudi posledično učinkovitost 
njihovega pedagoškega dela. 
Cilji znanstvenega in raziskovalnega dela: 
• izvajanje temeljnih raziskav na področju ekonomskih in poslovnih ved in razvijanje teorije. 
• izvajanje aplikativnih raziskav na področju ekonomskih in poslovnih ved in razvoj 
gospodarskega okolja. 
• spodbujanje timskega raziskovalnega dela pri katerem v timu sodelujejo znanstveniki z 
različnih znantsvenih področij znotraj fakultete in predstavniki različnih fakultet. 
• objavljanje rezultatov raziskovalnega dela v najkakovostnejših znanstvenih revijah. 
• prenos raziskovalnih dosežkov v  učna gradiva in študijski proces. 

 

 umetniškega dela,         da  ne 
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Utemeljitev: 
Zavod ne izvaja umetniškega dela. 

 

 strokovnega dela,         da  ne 
 

Utemeljitev: Cilji strokovnega dela UM EPF: 
• izvajanje dejavnosti, ki vključujejo uporabo strokovnega znanja za pomoč pri reševanju 
praktičnih problemov bodisi v zasebnem ali javnem sektorju (npr. strokovno povezanih 
posvetovanj, analize politik, itd); 
• povečanje dejavnosti v podporo strokovne organizacije (npr. obiskovanje in sodelovanje na 
strokovnih srečanjih, itn.); 
• povečanje strokovno-povezanih storitev dejavnosti, neposredno povezanih z akademskimi 
disciplinami UM EPF. 
 

 

 zavoda v celoti,         da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF ima svoje cilje kakovosti zastavljene znotraj ciljev UM in ciljev 
Nacionalnega programa visokega šolstva. 
Zavedamo se, da je učinkovito izpolnjevanje poslanstva in ciljev fakultete odvisno od 
kakovosti vseh njenih komponent posebej in od vseh skupaj – fakultete kot celote.  Zato 
fakulteta razvija in izvaja politiko, ki zagotavlja visoko raven kakovosti fakultete kot celote; 
ocenjuje sebe na osnovi opredeljenih meril in ciljev; zagotavlja priložnosti za razvoj fakultete 
in znanstveno produktivnost in spodbuja akademsko ugodne razmere za odličnost v 
poučevanju in učenju. 
 

 

 mednarodnega umeščanja in mednarodne prepoznavnosti dosežkov na vseh 
področjih delovanja.         da  ne 

 

Utemeljitev: UM EPF lahko dosega prepoznavnost v mednarodnem okolju skozi izmenjavo 
študentov, izmenjavo profesorjev, sodelovanjem v mednarodnih raziskovalnih projektih, 
sodelovanjem in predstavljanjem rezultatov znanstvenega-raziskovalnega dela na 
konferencah, objavljanju v znanstvenih revijah in objavljanjem znanstevnih monografij pri 
mednarodno prepoznavnih založbah. 
Cilji UM EPF na področju umeščanja v mednarodno okolje in doseganja mednarodne 
prepoznavnosti so: 
• zviševanje števila študentov, ki opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodne 
izmenjave študentov. 
• zviševanje števila izmenjav profesorjev 
• zviševanje stopnje vključevanja raziskovalcev v mednarodne raziskovalne projekte in 
posledično doseganje višjega števila udeležb na konferencah, objava znanstvenih člankov in 
znanstevnih monografij pri tujih založbah. 
• Širitev sodelovanja z univerzami z drugih celin (neevropske univerze) predvsem v programu 
Erasmus Mundus. 
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• Aktivno članstvo v mednarodnih zvezah (EUA; DRC; AA; UNEECC, IMHE; ACBSP, ECBE, 
ATLAS,..) in mednarodnih organizacijah. 

 
72. Zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov, pridobljenih v samoevalvacijskih 

postopkih, omogoča ugotovitve, ali so bili doseženi cilji glede zagotavljanja 
kakovosti.          da  ne 

 

Utemeljitev: UM EPF sproti pregleduje predloge, ki izhajajo iz samoevalvacijskih poročil in 
ocene stanja ter ugotovljenih premikih na obravnavanih segmentih delovanja fakultete in jih 
prednostno uresničuje za boljše zagotavljanje kakovosti izobraževalnih in raziskovalnih 
aktivnosti na UM EPF. 
 

 
73. Ugotovitve samoevalvacije se uporabljajo pri sprotnem sprejemanju nadaljnjih 

odločitev oziroma ukrepov za izboljšanje izobraževalnega, raziskovalnega in drugega 
dela z namenom razvoja kakovosti.       da  ne 

 

Utemeljitev: Samoevalvacijske ugotovitve so eden od pomembnih temeljev za ukrepanje za 
izboljšanje izobraževalnega, raziskovalnega in drugega dela. Tako na primer na UM EPF 
ukrepi za odpravo pomanjkljivosti na osnovi ugotovitev iz samoevalvacijskega poročila 
(akcijski načrt) vplivajo na bodisi manjše ali večje spremembe v študijskih programih ter 
prilagajanje strukture posameznih predmetov učinkovitejši in kakovostnejši izvedbi 
pedagoškega procesa. Če je ugotovljeno, da so potrebne spremembe dovolj velike in 
zahtevajo spremembo celotnega študijskega programa, potem fakulteta na osnovi spoznanj 
iz samoevalvacijskega poročila program prenovi in ustrezno akreditira. 
 

 
74. Zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov, pridobljenih v postopkih 

samoevalvacije, omogoča učinkovito presojo kakovosti izobraževanja, znanstvenega, 
raziskovalnega, umetniškega oziroma strokovnega dela: 

 na celotnem zavodu,        da  ne 

 v vseh oddelkih,         da  ne 

 na vseh stopnjah izobraževanja.       da  ne 
 

Utemeljitev: Na UM EPF zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov poteka postopoma 
od posamezne dejavnosti do celovite ocene dejavnosti celotne fakultete, kar omogoča 
celostno in učinkovito presojo aktivnosti fakultete na vseh ravneh in primerjavo s preteklim 
obdobjem in na ta način ovrednoteno doeseganje ciljev. 

 
75. Samoevalvacijska poročila se predstavijo vsem deležnikom.   da  ne 

 

Utemeljitev: Na UM EPF je samoevalvacijsko poročilo predstavljeno na Akademskem zboru 
vsem učiteljem in predstavnikom študentov. O njem pa razpravljamo tudi s predstavniki 
delodajalcev. 
Samoevalvacijska poročila EPF so objavljena na spletni strani fakultete. Povezava: 
http://www.epf.uni-

http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/organi_komisije/komisija_za_ocenjevanje_kakovosti.aspx#Povzetki_samoevalvacijskih_poročil
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mb.si/o_fakulteti/organi_komisije/komisija_za_ocenjevanje_kakovosti.aspx#Povzetki_samo
evalvacijskih_poročil.  
 

 
76. Samoevalvacijsko poročilo je javno objavljeno.     da  ne 

 

Utemeljitev: Samoevalvacijsko poročilo je objavljeno na spletni strani fakultete. 
 

 
77. Študenti dejavno sodelujejo/so aktivni pri: 

 celoviti presoji stanja,         
da  ne 

 oblikovanju ukrepov,         da  ne 

 razvojnih usmeritev (strategije) zavoda za nadaljnje delo.    da  ne 
 

Utemeljitev: Študenti na UM EPF so preko Študentskega sveta EPF prisotni v vseh organih in 
komisijah fakultete, kot je to v skladu s Statutom UM. Študentski svet redno spremlja delo 
študentov v organih fakultete in univerze ter z imenovanjem novih predstavnikov skrbi za 
konstantno in dobro zastopanost študentov. Prodekan za študentska vprašanja se tedensko 
udeležuje sej kolegija dekana in sej poslovodstva fakultete, pomembne informacije pa 
posreduje predstavnikom študentov v posameznih letnikih.  
Študenti na EPF so v procese odločanja na fakulteti vključeni z delovanjem v različnih organih 
in komisijah EPF, in sicer: 

- Študentski svet EPF: sestaja se na rednih in izrednih sejah, občasno pa tudi na 
korespondenčnih sejah, kjer obravnava zadeve ter problematiko s področja študentskih 
in študijskih zadev. prodekan za študentske zadeve sprejete sklepe ŠS EPF posreduje 
oziroma predstavi na kolegiju dekana in po potrebi z njimi seznani tudi ostale organe, 
komisije ali posameznike. prodekan za študentske zadeve skozi celoten postopek 
spremlja realizacijo teh sklepov in o njej poroča ŠS EPF. 

- Senat EPF: štirje člani študenti se redno udeležujejo sej senata in se vključujejo v 
razprave ter glasovanje o zadevah, ki so v pristojnosti senata. O svojem delu člani 
študenti poročajo prodekanu za študentske vprašanja in po potrebi ostalim članom na 
sejah ŠS EPF. 

- Akademski zbor (AZ) EPF: Izvoljenih je bilo 21 članov študentov (po Statutu UM je za 
organe predvidena 20 % participacija študentov). 

- Komisija za študijske zadeve: vanjo sta vključena dva predstavnika študentov, ki o svojem 
delu poročata prodekanu za študentske zadeve in drugim članom ŠS EPF. 

- Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve: vanjo sta vključena dva študenta, ki o 
svojem delu poročata prodekanu za študentske zadeve in drugim članom ŠS EPF. 
Študentski svet je v procesu imenovanja novega člana zaradi poteka statusa enega izmed 
članov komisije. 

- Komisija za ocenjevanje kakovosti: vanjo sta vključena dva predstavnik študentov, ki o 
svojem delu in delu komisije poroča prodekanu za študentske zadeve in ostalim članom 
ŠS EPF. 
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- Disciplinsko sodišče 1. stopnje za študente EPF: vanjo je vključena ena predstavnica 
študentov in en nadomestni član; o svojem delu poročata prodekanu za študentske 
zadeve in drugim članom ŠS EPF. 

 
78. Samoevalvacija se na zavodu opravlja od leta __1998__ . 

 
79. Samoevalvacija se izvaja in samoevalvacijsko poročilo pripravlja vsako leto. 

 da  ne 
 

Utemeljitev: Samoevalvacija na EPF se izvaja od leta 1998 enkrat letno. 
 

 
Opomba: 

 v primeru prve akreditacije visokošolskega zavoda nadaljujte s točko C.1, 

 v primeru prve akreditacije študijskega programa nadaljujte s točko C.2, 

 v primeru prve akreditacije skupnega študijskega programa nadaljujte s točkama 
C.2 in C.3, 

 v primeru podaljšane akreditacije visokošolskega zavoda nadaljujte s točko D.1, 

 v primeru podaljšane akreditacije študijskega programa nadaljujte s točko D.2. 
 
 

 
C.2 PRVA AKREDITACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 
1. Ime študijskega programa:  Poslovna ekonomija 
 
2. Splošni podatki o študijskem programu: 

 

Naslov / ime študijskega programa: “Poslovna ekonomija” 
 
Stopnja in vrsta študijskega programa: 1. stopnja, dodiplomski – visokošolski strokovni 
študijski program 
 
Usmeritve študijskega programa: 
1. Ekonomika in upravljanje javnega sektorja(EJS), 
2. Management (MT):dva modula M1: Splošni management (SM), M2: informacijski 
management (IM) 
3. Marketing (MA), 
4. Mednarodni management (MM): dva modula: M!: Mednarodno poslovanje(MP), M2: 
POslovna logistika (PL) 
5. Podjetništvo (PO), 
6. Poslovne finance in bančništvo (PFB) 
7. Turizem(TU), 
8. Računovodstvo in davščine (RD). 
 
Opredelitev študijskega področja po Iscedovi klasifikaciji: (34) poslovne in upravne vede  
Utemeljitev: Študijsko področje, v katerega sodi visokošolski študijski program EPF 
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“Poslovna ekonomija” po ISCEDE, je naslednje: 34 Poslovne in upravne vede. 
 
Vsebine študijskega programa se zlasti v programu prvega letnika,deloma pa tudi v 
programu drugega letnika, dopolnjujejo z vsebinami področja 31 Družbene vede  
ekonomija). 
Utemeljitev: Fakulteta razvija znanstvene discipline s področja ekonomije in poslovnih 
ved, ki se uvrščajo po Frascatijevi klasifikaciji v razdelek 5.2. S – Ekonomija (Ekonomske 
vede) in znanstvene discipline s področja upravnih in organizacijskih ved (poslovne vede 
management, logistika), ki se uvrščajo po Frascatijevi klasifikaciji v razred  5.4. S - Druge 
družbene vede. S posameznimi raziskovalnimi skupinami fakulteta izvaja raziskovanje še 
na drugih področjih. V tem delu so zlasti poslovne vede (management). Ekonomsko-
poslovna fakulteta izvaja znanstveno raziskovalno delo v okviru svojih inštitutov in je 
registrirana za naslednja  osrednja znanstvena področja po klasifikaciji FRASCATI: 5.02.01 
Ekonomske vede,. 5.02.02 Poslovne vede,  5.04.03 Management ter še nekatera druga, 
kot so npr. 5.04.04 Logistika, 5.05 Pravo itd.  
Študijski program “Poslovna ekonomija” sicer zagotavlja strokovno specializacijo v okviru 
definiranih študijskih usmeritev in še ožjih modulov znotraj dveh usmeritev, pa vendarle 
ne gre za pretirano ozko strokovno specializacijo profila diplomanta, saj lahko študent 
svoja znanja širi in poglablja z dodatnimi predmeti strokovnega razvoja, z izborom enega 
od predmetov drugih usmeritev, pa tudi z izborom predmeta s področja kvantitativnih 
disciplin, področja managementa kakovosti, trajnostnega razvoja in okoljske ekonomike, 
dodatnega strokovnega razvoja (na področju komunikacijskih veščin v domačem ali tujem 
jeziku, zmožnosti organiziranja strokovnega dela in upravljanja s časom, rabe računalniške 
tehnologije, kulture in etike podjetja oziroma metod ustvarjalnega reševanja problemov).  

 
3. Vrsta študijskega programa: 

 visokošolski strokovni, 
 univerzitetni, 
 magistrski, 
 enovit magistrski,  
 doktorski, 
 za izpopolnjevanje. 

 
4. Stopnja študijskega programa: 

 prva, 
 druga, 
 tretja. 

 
5. Trajanje programa: 

 1 leto    3 leta    5 let 
 2 leti    4 leta    6 let 

 
6. Študijski program je: 

 interdisciplinarni, 
 dvopredmetni, 
 skupni, 
 drugo: enopredmetni . 
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7. Študijski program ima: 

 smeri, 
 module. 

 

Utemeljitev: Študijski program Poslovna ekonomija je sestavljen iz 8 študijskih usmeritev. 
Študijski usmeritvi Management in Mednarodni management sta razdeljeni na dva 
modula. 

 
8. Cilji programa so izhodišče za preverjanje učnih izidov študentov.   da  ne 
 

Utemeljitev: Visokošolski strokovni študijski programa “Poslovna ekonomija” je usmerjen 
v prilagajanje strokovnega profila diplomanta zahtevam gospodarske prakse in 
vključevanja takih strokovnih vsebin v študijski program, ki omogočajo, da bomo z učnimi 
izidi izobrazili poslovnega ekonomista, ki bo zmožen za samostojno delo v dinamičnih 
razmerah delovanja gospodarskih subjektov idr. organizacij. Študijski program je 
izoblikovan tako, da zagotavlja doseganje naslednjih temeljnih ciljev: 
• transparenten strokovni študijski program z mednarodno primerljivo strukturo, 
trajanjem študija in uporabo sodobnih (aktivnih) metod poučevanja; 
• študijski program s primerno osnovo temeljnih ekonomskih znanj in nadgradnjo v 
različnih študijskih usmeritvah za posamezna funkcijska področja in hkratno integracijo 
znanj, ki naj jo zagotavlja izbirnost predmetov s takimi nabori izbirnih predmetov, da bo 
zagotovljen razvoj interdisciplinarnega in večfunkcijskega pristopa k reševanju poslovnih 
problemov v gospodarski praksi; 
• program dopolnjuje temeljna ekonomska in poslovna znanja z razvojem potrebnih 
strokovnih veščin in spretnosti, ki zagotavljajo dobro vključitev diplomanta v poslovno 
prakso; 
• program z vsebinsko zaokroženimi strokovnimi znanji v okviru študijskih usmeritev in 
s tržno zanimivim profilom diplomantov; 
• študijski program, ki zagotavlja dovolj zaokrožen nabor ekonomskih in poslovnih 
znanj, ki omogoča diplomantu nadaljevanje študija na drugi stopnji študija; 
• študijski program, ki z naborom potrebnih ekonomskih in poslovnih znanj oblikuje 
zaposljiv profil diplomanta na izbranih področjih specializacijske usmeritve; 
• dovolj odprt študijski program, ki omogoča študentu oblikovanje dela študija po 
lastnih potrebah in nagibih ter s tem tudi večjo odgovornost za oblikovanje lastnega 
strokovnega profila diplomanta; 
• študijski program, ki omogoča študentom z izbirnostjo vsebin razviti določeno stopnjo 
specializacije strokovnih kompetenc ob hkratni zadostni širini nabora strokovnih znanj in 
s tem širše zaposlitvene možnosti oziroma večjo mobilnost na trgu dela;  
• študijski program s standardnim kreditnim ovrednotenjem, ki olajšuje študentom 
študijsko mobilnosti med študijem in zagotavlja poenostavljeno priznavanje pridobljenih 
znanj na drugih izobraževalnih institucijah; 

• strukturiranje študijskega programa na osnovi zahteve o celoviti študijski obremenitvi 
študenta; 
• študijski program, ki bo s pritegnitvijo strokovnjakov iz gospodarske prakse v študijski 
proces (poslovne predstavitve, študijski primeri, strokovni aplikativni projekti) tesneje 
povezoval pridobivanje strokovnih znanj z uporabo znanj v praksi; 
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• študijski program, ki spodbuja in vrednoti aktivno učenje in vključevanje študentov v 
proces poučevanja. 

 
9. Naštejte splošne kompetence diplomanta. 
 

Utemeljitev:  
Po presoji diplomantov dosedanjega visokošolskega študijskega programa EPF je bila daleč 
najpomembnejša kompetenca zmožnost uporabe znanja v praksi, torej splošna kompetenca, 
ki zahteva povezovanje konceptualnega znanja z njegovo uporabo pri reševanju konkretnih 
poslovnih problemov v različnih poslovnih situacijah. Med splošnimi kompetencami, ki jih 
mora razviti študent med študijem strokovnih vsebin, podprtih s primernim načinom študija 
(učenja) in uporabo pristopov pri pridobivanju strokovnega znanja in razvoju zmožnosti 
(veščin, spretnosti), so pomembne zlasti naslednje: 
• osnovno splošno znanje s področja študija – razumevanje svoje poklicne vloge v 
širšem družbenem (socialnem, sociološkem) kontekstu; 
• zmožnost analize in sinteze – zlasti s pomočjo temeljnih predmetov programa, 
samostojnega analitskega in raziskovalnega pristopa pri izvedbi poslovnih aplikativnih 
projektov in drugih vsebin, ki zahtevajo tak pristop; 
• zmožnost uporabe znanja v praksi – oblikovanje razumevanja kompleksnosti 
poslovnih problemov v stvarnem poslovnem življenju, zlasti z možnostjo njihovega 
spoznavanja (študijska praksa, predavanja gostujočih strokovnjakov iz prakse) in reševanja 
(aplikativni seminarski projekti, poslovne igre idr.); 
• zmožnost učinkovitega delovanja v omejenem času – razvoj delovnih navad in 
zmožnosti za načrtovanje nalog učinkovitega časovnega obvladovanja teh nalog in 
strokovnih zadolžitev, ciljna usmerjenost in motiviranost za uresničevanje ciljev; 
• zmožnost učinkovite ustne in pisne komunikacije – zmožnost učinkovite in uspešne 
poslovne komunikacije v domačem in tujem jeziku ter prepričljiv strokovni nastop ob 
podpori rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije; 
• usposobljenost za raziskovalni pristop pri iskanju rešitev – razvoj raziskovalne 
radovednosti in zmožnosti za samostojno pridobivanje potrebnih informacij za reševanje bolj 
kompleksnih poslovnih problemov (pridobitev potrebnega znanja o rabi kvantitativnih 
metod in pristopov za objektivno pridobivanje in analiziranje podatkov za strokovno pripravo 
poslovnih odločitev); 
• zmožnost učenja in samostojnega pridobivanja ter interpretacije informacij – 
oblikovanje zavedanja o metodah učinkovitega učenja in zmožnosti za samostojen študij in 
iskanje informacij; 
• osnovno zmožnost kritične presoje – oblikovanje temeljnega razumevanja delovanja 
družbe, znanosti, vloge tehnologije, etičnosti in zmožnost samostojne strokovne presoje pri 
poslovnih odločitvah; 
• zmožnost za kreativno in teamsko delo – oblikovanje usposobljenosti za delovanje v 
teamu različnih strokovnjakov pri reševanju sestavljenih poslovnih problemov in s tem razvoj 
zmožnosti za socializacijo v mikrookolju svojega strokovnega delovanja, zmožnost iskanja 
izvirnih rešitev; 
• zmožnost vodenja – usposobljenost za samostojno strokovno vodenje projektov, 
delovnih teamov oziroma posameznih funkcijskih področij znotraj področja strokovne 
specializacije; 
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• zmožnost razumevanja in delovanja v večkulturnem okolju – študijske izmenjave, 
delo preko AIESEC in delovne prakse v tujini z namenom ustvarjanja izpostavljenosti tujemu 
kulturnemu okolju in učinkovitemu delovanju v težje obvladljivih situacijah; 
• zmožnost razumevanja etične razsežnosti svojega strokovnega delovanja – ostrenje 
čuta za razumevanje širšega konteksta poslovnih odločitev in strokovno delovanje, oprto na 
etična načela. 

 
10. Naštejte predmetno-specifične kompetence diplomanta.  
 

Utemeljitev: Za vsako od študijskih usmeritev so bile izoblikovane specifične predmetno 
specifične kompetence, s katerimi je bil določeni profil potrebnih znanj, spretnosti, veščin, ki 
jih naj zagotovijo učni izidi oziroma vsebina predmetnika v študijskem programu in načini 
učenja oziroma poučevanja. Profil predmetno specifičnih znanj je znotraj študijskih 
usmeritev oblikovan tako, da zagotavlja zaokrožen nabor strokovnih znanj diplomantu s 
prepoznavno usmeritvijo na posamezno področje strokovne specializacije in s  tem 
zaposljivost na določenem funkcijskem področju, hkrati pa je toliko interdisciplinaren, da 
omogoča diplomantu razumevanje specifične funkcijske poslovne problematike v širšem 
organizacijskem ustroju in ob upoštevanju vplivov širšega poslovnega okolja na poslovne 
procese in odločitve poslovnega ekonomista. Na tak način razvijajo posamezne študijske 
usmeritve ne preveč ostro specializiran profil diplomanta – poslovnega ekonomista za 
samostojno opravljanje strokovnih opravil na področju izbrane poslovne funkcije, ravni 
managementa oziroma izbranega strokovnega področja zaposlitve diplomanta, vendar ob 
hkratni precejšnji strokovni fleksibilnosti diplomanta v razumevanju in razmišljanju o 
primernih pristopih pri reševanju strokovnih problemov.  
Študijski program je izoblikovan tako, da bo v izvedbi omogočil tesnejšo prepletenost med 
procesom pridobivanja konceptualnega znanja (na predavanjih, s samostojnim študijem) in 
njegove uporabe za reševanje stvarnih poslovnih problemov, zato bo v izvedbo zlasti 
strokovnih usmeritvenih predmetov vtkano jasno povezovanje teorije in prakse z 
obravnavanjem študijskih primerov iz gospodarske prakse, s tematskimi predavanji 
gostujočih strokovnjakov iz gospodarske in širše družbene prakse, v obliki aplikativnih 
seminarskih projektov in tematskih analiz, s povsem praktično naravnanimi diplomskimi deli 
in z ustrezno izoblikovano vsebino obveznega usposabljanja študentov v delovnem okolju 
(študijska praksa).  
Študijske usmeritve zagotavljajo razvoj specializacije in s tem specifičnih strokovnih 
kompetenc, zato tvorijo nabori usmeritvenih predmetov (obvezni in izbirni predmeti) 
zaokrožen profil znanj izbrane študijske usmeritve in s tem tudi specifičen (funkcijski) nabor 
strokovnih kompetenc.  
Za posamezne študijske usmeritve so bili izoblikovan naslednji strokovni profili diplomanta, 
ki so povezani s strokovnimi kompetencami in s tem tudi z učnimi izidi, ki jih mora udejanjati 
študijski program “Poslovna ekonomija”: 
Predmetno-specifične kompetence so opredeljene tudi v učnih načrtih posameznih učnih 
enot v prilogi. 
Diplomant usmeritve “Ekonomika in upravljanje javnega sektorja” je usposobljen za izvajanje 
nalog in razvijanje funkcij v javnem sektorju v sodobnih razmerah, v katerih se močno 
spreminjajo organizacijske oblike, financiranje in finančno poslovanje subjektov javnega 
sektorja, hkrati pa se vse pogosteje iščejo možne povezave med javnim in privatnim 
sektorjem. Zaradi poznavanja delovanja javnega sektorja je diplomant usmeritve dobro 
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usposobljen tudi za izvajanje nalog v podjetjih v privatnem sektorju, ki sodelujejo z javnim 
sektorjem. 
Profil strokovnih kompetenc diplomanta: 
- razume delovanje javnega sektorja, 
- pozna procese upravljanja v javnem sektorju, 
- razume mehanizme financiranja, finančnega upravljanja in nadzora javnega sektorja, 
- sposoben je spremljati vplive evropskih integracij na delovanje javnega sektorja, 
- zna presojati najučinkovitejše rešitve pri kombiniranju javnega in privatnega sektorja 
za izvajanje funkcij javnega sektorja, 
- zaradi značilnosti tega sektorja je še posebej usposobljen za timsko delo, 
- zaradi hitro spreminjajočih se oblik in rešitev pri delovanju javnega sektorja bo 
diplomant prav tako naravnan na stalno spremljanje in razvijanje znanja na tem področju. 
 
Diplomanti usmeritve Management so poslovni ekonomisti z managerskimi in 
organizacijskimi znanji ter izkušnjami, potrebnimi za delo na vseh ravneh in področjih 
delovanja poslovnih in drugih organizacij. Sposobni bodo prevzemati strokovne naloge pri 
oblikovanju organizacij ter managementu njihovih poslovnih procesov. Strokovno bodo 
usposobljeni za kompleksno analiziranje delovanja organizacij, oblikovanje predlogov za 
organizacijske spremembe njihove strukture in delovanja ter uporabo sodobne informacijske 
tehnologije pri tem. Na temelju pridobljenih teoretičnih znanj in izkušenj bodo lahko aktivno 
sodelovali pri izvajanju managementa organizacij v različnih pogojih delovanja. Študijska 
usmeritev omogoča diplomantom pridobitev strokovnih znanj s področja dveh ožjih vidikov 
strokovne specializacije v okviru dveh vsebinskih modulov: M1: Splošni management in M2: 
Informacijski management.  
Namen modula Splošni management je študentom ponuditi celoto vsebinskih in 
metodoloških znanj o organizaciji, managementu in poslovanju, potrebno za delo 
ekonomskih strokovnjakov na vseh ravneh in področjih delovanja poslovnih in drugih 
organizacij. Diplomanti tega modula v okviru usmeritve Management so sposobni 
prevzemati zahtevnejše  naloge pri oblikovanju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov in 
njihovih avtonomnih enot. Usposobljeni so:  
- odkrivati, analizirati in reševati probleme, ki zadevajo snovanje, gradnjo in uvajanje 
sodobnih managementskih rešitev,  
- odkrivati, analizirati in reševati probleme vseh pomembnih vidikov delovanja in 
obnašanja managementa (vidika managementa človeških virov, vidika temeljnega procesa, 
informacijskega vidika poslovanja, upravljalnega vidika poslovanja), 
- uspešno in učinkovito planirati, organizirati, voditi in kontrolirati organiziranost, 
delovanje in obnašanje različnih sistemov in procesov,  
- uspešno uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo za podporo poslovanju in 
managementu poslovanja,  
- uspešno upravljati človeške vire v organizaciji z vidika njihovega načrtovanja, 
motiviranja, nagrajevanja, razvoja in usposabljanja, 
- voditi projekte izgradnje in razvoja poslovnih sistemov in njihovih delov. 
Študent pridobi znanje in izkušnje o organiziranju, obvladovanju procesov, kakovosti, 
upravljanju človeških virov, projektov ter informatike. Pozna temeljne veščine motiviranja, 
komuniciranja in reševanja konfliktov ter premagovanja stresa znotraj in zunaj delovnega 
okolja. Poseduje zmožnost za uporabo pridobljenega znanja v praksi v delovanju organizacij 
(aplikacije znanja v specifičnih razmerah, pogojih in okoljih delovanja) obvlada pa tudi 
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projektni način dela ter zmožnost za upravljanje človeških virov idr. Poseduje sposobnost 
nadgraditve svojih organizacijskih, managementskih in poslovnih znanj 
 
Diplomanti tega modula Informacijski management  (IM) bodo podjetniški ekonomisti s 
poudarjenimi znanji s področja vodenja in izvajanja informatike. Sposobni bodo prevzemati 
najzahtevnejše naloge pri razvijanju in vodenju sodobnih poslovnih informacijskih sistemov 
in njihovih delov v različnih poslovnih sistemih (podjetja, banke, zavarovalnice, veliki sistemi, 
javna uprava itd.). Usposobljeni bodo: uspešno uvajati sodobno informacijsko tehnologijo v 
poslovne in druge sisteme, graditi informacijske sisteme za managerje, voditi informacijske 
in računalniške centre in voditi projekte izgradnje informacijskih sistemov. 
Študent pozna analitične pristope pri reševanju informacijskih problemov in ima sposobnost 
povezovanja poslovnih potreb in informacijskih rešitev, s pogledom na celovitost poslovanja. 
Uspešno lahko sodeluje v vseh fazah in vlogah informatizacije podjetja ter sodeluje v 
informacijskih projektih. Pozna informacijska orodja ter je pripravljen za nadgrajevanja svojih 
znanj. 
Diplomant pridobi znanja o informacijskih sistemih in tehnologiji strežnikov ter mrež oz. 
obvlada načrtovanje in izgradnjo informacijskih sistemov. Svoje znanje lahko uporablja v 
praksi, saj je seznanjen s poslovanjem podjetij in z dejavnostjo managementa, hkrati pa 
poseduje znanje o načinih njihove informacijske podpore (tako poslovnih procesov kot 
managementa). Je zmožen nadgrajevati svoja informacijska in poslovna znanja. Pozna tudi 
projektni način dela, zato lahko deluje samostojno, kot član ali vodja projektne skupine in je 
sposoben uspešno komunicirati s svojim poslovnim okoljem. 
 
Diplomant usmeritve Marketing bo usposobljen za samostojno in skupinsko delo predvsem 
na področjih managementa marketinških aktivnosti, marketinškega raziskovanja in 
komuniciranja ter nabavljanja in prodajanja. Znal bo načrtovati, izvajati in nadzirati 
vodstvene ter operativne procese pri marketingu kakršnihkoli izdelkov (blaga, storitev, idej, 
osebnosti, krajev in organizacij). Usposobljen bo torej za management prodajnega in 
nabavnega marketinga na različnih trgih v proizvodnih, trgovinskih, finančnih, turističnih, 
javnih, oglaševalskih, tržno raziskovalnih in drugih organizacijah.  
Usposobljen bo: 
- uporabljati sodobne analitične metode in orodja za odločanje o problemih na 
področju marketinga; 
- razumeti vplive globalnih, ekonomskih, pravnih, ekoloških, kulturnih, psiholoških, 
socialnih, tehnoloških, poslovnih in drugih vplivov okolja na poslovanje organizacij; 
- izvajati naloge načrtovanja, razvijanja, vodenja, izvajanja in kontrole strokovnih 
opravil na področju marketinga, še posebej na področju nabavnega in prodajnega 
poslovanja, vedenja uporabnikov, marketinških raziskav, razvijanja novih izdelkov in 
sodelovanja s posredniki v oskrbnih verigah; 
- reševati probleme na področju marketinga z uporabo sodobnega managerskega 
znanja; 
- sodelovati v strokovnih timih z različnimi strokovnjaki pri reševanju zapletenih 
ekonomskih in poslovnih problemih. 
- delovati po načelih etičnega in družbeno odgovornega ravnanja; 
- uporabljati inovativne in kreativne pristope v strokovnem delovanju ob podpori 
sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. 
Profil diplomanta usmeritve Marketing je oprt na naslednji nabor strokovnih kompetenc: 
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- zmožnost samostojnega raziskovanja trga za izdelke in storitve, 
- zmožnost priprave in izvajanje marketinškega načrta, 
- sposobnost načrtovanja in izvajanja nabavnih in prodajnih aktivnosti za vse vrste 
organizacij,  
- sposobnost raziskovanja vedenja odjemalcev na trgih; 
- sposobnost načrtovanja in izvajanja marketinško komunikacijskih aktivnosti,  
- sposobnost načrtovanja aktivnosti v zvezi s tržnimi potmi za izdelke in storitve, 
- zmožnost marketinškega upravljanja izdelkov in storitev, njihovimi cenami in pogoji. 
 
Študijska usmeritev “Mednarodni management” usposablja diplomante za področje 
mednarodnega poslovanja in poslovne logistike, zato je bil izoblikovan specifičen profil 
diplomanta in nabor potrebnih strokovnih kompetenc za vsakega izmed dveh modulov v 
okviru usmeritve: M1: Mednarodno poslovanje in M2: Poslovna logistika. Diplomant 
usmeritve mednarodni management bo strokovnjak za samostojno delo na področju 
mednarodne poslovne ekonomije. Usmeritveni predmeti mu dajejo tudi posebna znanja in 
spretnosti za operativno delo na področju mednarodnega trženja, mednarodnega 
financiranja, poslovne logistike in mednarodnih pogodb. Pri tem bo študent po lastnem 
izboru v enem od dveh izbirnih modulov študija v okviru usmeritve (Mednarodno poslovanje, 
Poslovna logistika) poglabljal trženjsko, finančno in pravno znanje v mednarodnem 
poslovanju oziroma znanja s področja mednarodne logistike in transporta. 
 
Diplomant modula Mednarodno poslovanje (MP) na usmeritvi bo usposobljen za vodenje in 
izvajanje funkcijskih področij (izvoznega trženja, mednarodnih finančnih transakcij in 
mednarodne logistike) mednarodnega in izvoznega podjetja ter drugih finančnih in 
nefinančnih organizacij. Diplomant bo lahko kandidiral za strokovno zahtevna dela v 
nefinančnih in finančnih podjetjih, vključenih v mednarodno menjavo blaga, storitev in 
finančnih produktov, v državni upravi, javnih zavodih in v vseh družbah, ki del prometa 
ustvarjajo v mednarodnem poslovanju.  
Usposobljen bo: 
- uporabljati strokovna analitična orodja in metode za odločanje o poslovnih 
vprašanjih, še posebej o poslovnih vprašanjih mednarodnega trženja, mednarodnega 
financiranja, mednarodne logistike in pravne urejenosti delovanja na tujih trgih; 
- razvijati, voditi in izvajati strokovna opravila na področju mednarodnega 
podjetniškega poslovanja in trženja, mednarodnih financ in mednarodne poslovne logistike; 
- razumeti vplive ekonomskih, pravnih, ekoloških in etičnih silnic mednarodnega okolja 
na poslovanje podjetij, drugih organizacij in države; 
- razpoznavati poslovne priložnosti na tujih trgih; 
- sodelovati v strokovnih teamih in fleksibilno presojati ter reševati trženjske, finančne 
in logistične probleme managementa mednarodnega podjetja; 
- uporabljati kreativne in sodobne pristope v strokovnem delovanju ob podpori 
informacijske in komunikacijske tehnologije; 
- nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študiju. 
Kompetenčni cilji diplomanta usmeritve mednarodni management – modul Mednarodno 
poslovanje:   
- usposobljenost presojanja poslovnih možnosti na mednarodnem trgu na podlagi 
strokovnega znanja; 
- sposobnost strokovne komunikacije v materinem in v tujih jezikih; 
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- fleksibilnost pri uporabi in ustvarjanju idej za uresničenje poslovnih ciljev v 
mednarodnem okolju delujočega podjetja; 
- zmožnost prilagajanja novim mednarodnim tržnim, logističnim in finančnim 
razmeram in odločanja v njih; 
- vodenje in izvajanje poslovnih procesov samostojno in v teamu; 
- sposobnost samostojnega delovanja v mednarodnem okviru in identificiranja 
poslovnih priložnosti; 
- sposobnost za vodenje funkcijskih poslovnih procesov v mednarodnem 
managementu, posebej mednarodnega trženja, mednarodnega financiranja in mednarodne 
poslovne logistike; 
- spoštovanje raznolikosti in multikulturnosti. 
 
Diplomant modula Poslovna logistika (PL) je usposobljen za upravljanje, vodenje in izvajanje 
logističnih procesov pri uporabnikih logističnih storitev (industrija, trgovina, storitve) in v 
transportnih/logističnih podjetjih. Program je zastavljen tako, da bo diplomant sposoben 
analizirati, voditi in organizirati logistične aktivnosti transporta, pretovora, skladiščenja in 
distribucije v transportnih in drugih logističnih podjetjih (3PL, 4PL in 5PL). Usmeritveni 
predmeti mu dajejo posebna znanja in spretnosti za delo v posameznih logističnih 
podsistemih - vhodni, notranji, izhodni in poprodajni logistiki - v industrijskih in storitvenih 
podjetjih. Izhodišče za obravnavo transporta in logistike na narodnogospodarskem nivoju je 
sonaravni trajnostni razvoj družbe. Pomembna so nova znanja o logističnem managementu, 
managementu oskrbnih verig, e-logistiki in o njihovi informacijski podpori. 
Diplomant modula poslovna logistika je usposobljen za upravljanje, vodenje in izvajanje 
logističnih procesov v: 
1) transportnih in drugih logističnih podjetjih (ponudniki logističnih storitev), 
2) industrijskih in storitvenih podjetjih (uporabniki logističnih storitev), 
3) logistični intermediarni dejavnosti (špedicijska podjetja, transportne agencije), 
4) javni upravi (carina, kontrolne in inšpekcijske službe), 
5) strokovnih združenjih. 
Kompetenčni cilji diplomanta (specifične kompetence): 
- opredeljevanje logističnih ciljev in strategij podjetij in drugih organizacij, 
- usposobljenost za organiziranje logističnega sektorja in logističnih aktivnosti v 
podjetju, 
- usposobljenost za spoznavanje logističnega potenciala, 
- usposobljenost za presojanje o notranjem izvajanju logistike vs outsourcing, 
- poznavanje soodvisnosti med logistiko, proizvodnjo in marketingom, 
- sposobnost za vodenje transportnih/logističnih procesov, 
- usposobljenost za načrtovanje logistične tehnike in tehnologije, 
- usposobljenost za uporabo informacijske tehnologije v logistiki. 
 
Diplomant smeri Podjetništvo je na osnovi pridobljenega znanja in veščin usposobljen za 
odkrivanje in ustvarjanje podjetniških priložnosti (tudi v neprofitnem sektorju), za 
ustanovitev in vodenje lastnega podjetja, za kreativno in odgovorno vlogo v malih in srednje 
velikih podjetjih ter za prevzemanje strokovno zahtevnih in odgovornih nalog v velikih 
podjetjih in neprofitnih organizacijah. Diplomant razume družbeno odgovorno vlogo 
podjetništva in podjetij ter je usposobljen prepoznati pomen in vpliv ekonomske, socialne in 
okoljske dimenzija razvoja na strategijo podjetja in sprejemanje poslovnih odločitev. 
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Sposoben je obvladovati izzive, ki se porajajo v različnih stopnjah rasti podjetja. Pripravljen je 
na kariero v inštitucijah zasebnega in javnega sektorja v lokalni in regionalni skupnosti, v EU 
in globalno. Usposobljen je za sodelovanje v podjetniških mrežah ter projektih.  
Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Podjetništvo: 
Za usmeritev Podjetništvo VS so tipične predvsem naslednje splošne kompetence:  
- motiviranost za dosežke in ciljna usmerjenost, 
- zmožnost učinkovite presoje v različnih in spreminjajočih se situacijah, 
- sposobnost analitičnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, 
- sposobnost učenja, uporabe in nadgradnje znanja, 
- sposobnost uporabe analitičnih konceptov in orodij, 
- sposobnost ustvarjalnega sodelovanja  
- sposobnost inoviranja in podjetnosti, 
- sposobnost razpoznavanja in ocenjevanja poslovnih priložnosti, 
- zmožnost načrtovanja in gospodarnega ravnanja, 
- zmožnost sprejemanja poslovnih odločitev, 
- sposobnost obvladovanja sprememb, podjetniških tveganj in priložnosti, 
- sposobnost oblikovanja in argumentiranja stališč, 
- zmožnost rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije, 
- sodelovanje z različnimi udeleženci (stakeholders), 
- sposobnost komuniciranja z različnimi javnostmi, 
- sposobnost vključevanja in delovanja v podjetniških mrežah ter sodelovanja v 
projektih, 
- ekonomska, okoljska in družbena odgovornost pri poslovanju. 
Oblikovanje predmetno specifičnih kompetenc je vezano na vrsto in vsebino predlaganega 
predmetnika študijske usmeritve in vključuje: 
- razumevanje različnih potreb, ki jih ima podjetje v različnih fazah rasti,  
- zmožnost rabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije v podjetništvu,  
- sodelovanje z različnimi udeleženci (stakeholders) pri uvajanju korporacijskega 
podjetništva,  
- sposobnost komuniciranja z različnimi javnostmi, ki so interesno povezane s 
podjetništvom;  
- sposobnost udejanjati podjetniške zamisli v družinskih podjetjih in v netržnih 
dejavnostih; 
- zmožnost razvoja inovativnih podjetniških zamisli in njihove realizacije na trgu; 
- sposobnost vključevanja in delovanja v podjetniških mrežah ter sodelovanja v 
projektih,  
- uveljavljanje ekonomske, okoljske in družbene odgovornosti pri poslovanju.  
Nadaljnje oblikovanje predmetno specifičnih kompetenc se navezuje na vrsto in vsebino 
predlaganega predmetnika katedre in so podrobneje opredeljene v učnem načrtu za vsak 
predmet posebej.  
 
Diplomant smeri za poslovne finance in bančništvo bo svoje kompetence pridobival v 
razvojno naravnanem študijskem okolju, ki gradi na uporabnosti teorije v praksi. V času 
študija si bo pridobil znanja za vpogled v različne finančne discipline, njihove prevladujoče 
metode, ter znanja, ki jih potrebuje za uspešno interdisciplinarno delo v timih. Uravnotežena 
struktura pedagoškega procesa bo zagotavljala znanja in sposobnosti, ki jih diplomant 
usmeritve za poslovne finance in bančništvo potrebuje za samostojno in profesionalno 
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reševanje finančnih izzivov v podjetjih, bankah, državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih 
skladih, javnih zavodih itd. Uspešen zaključek študija pa mu omogoča tudi nadaljevanje 
izobraževanja na relevantnih podiplomskih programih. 
Kompetenčni profil diplomanta usmeritve “Poslovne finance in bančništvo”: 
Intelektualne kompetence – diplomant bo sposoben: 
- opisati, formulirati in komunicirati kompleksne finančne probleme in rešitve, 
- opravljati delne analize in uporabljati njihove izsledke v praksi, 
- strukturirati samostojno izobraževalno pot. 
Profesionalne in akademske kompetence - diplomant bo sposoben: 
- uporabljati finančne metode in njihove rezultate, 
- razumeti uveljavljene standarde znanja v finančni disciplini, 
- uporabljati osnovna finančna znanja, 
- prenašati osvojena znanja na sodelavce. 
Praktične kompetence – diplomant bo sposoben: 
- analizirati kompleksne praktične probleme na profesionalen način, 
- sodelovati pri operativnih finančnih odločitvah, 
- pokazati osebno integriteto in delovati v skladu s profesionalno etiko, 
- delati z ljudmi iz finančne discipline in iz drugih disciplin. 
 
Študij na usmeritvi Računovodstvo in davščine je usmerjen v izobraževanje gospodarskih 
strokovnjakov za opravljanje strokovno (naj)zahtevn(ejš)ih nalog na področjih računovodenja 
in davščin. 
Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Računovodstvo in davščine: 
- z naborom mednarodno primerljivih znanj zagotavlja program diplomantu primerno 
strokovno in delovno prožnost;  
- razvoj strokovnih znanj in vedenja za učinkovito razvijanje posameznika v 
računovodski in davčni stroki ter uspešno strokovno delovanje na podlagi sodobnih znanj in 
doktrine, 
- razvoj primerljivih znanj, ki so upoštevana kot strokovne zahteve in kompetence, 
določene kot sestavina sodobnih veščakov za opravljanje računovodskih, davčnih nalog in 
sorodnih v Sloveniji in v Evropski  uniji,  
- zaokrožen nabor strokovnih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešno dograjevanje 
strokovnih znanj in razvoj poklicne osebnosti (kariere).   
 
Diplomant usmeritve Turizem bo strokovnjak za samostojno delo na področju poslovne 
ekonomije. Usmeritveni predmeti mu dajejo tudi posebna znanja in spretnosti za delo na 
področju turizma, gostinstva in destinacijskega managementa. Sposoben bo vodenja in 
izvajanja funkcijskih področij (organiziranja potovanj, poslovanja hotelskih in gostinskih 
obratov, ter managementa s turizmom povezanih aktivnosti v destinaciji) mednarodnega in 
domačega podjetja ter drugih s turizmom povezanih organizacij.  
Kompetenčni profil diplomanta usmeritve Turizem:  
- uporabljati strokovna analitična orodja in metode za odločanje o poslovnih 
vprašanjih, še posebej o poslovnih vprašanjih turizma, gostinstva in destinacijskega 
managementa; 
- razvijati, voditi in izvajati strokovna opravila na področju turizma in gostinstva; 
- razumeti vplive ekonomskih, pravnih, ekoloških in etičnih silnic mednarodnega okolja 
na poslovanje podjetij, drugih organizacij in države; 



67 

 

- sodelovati v strokovnih teamih pri reševanju problemov na izbranem strokovnem 
področju; 
- uporabljati kreativne in sodobne pristope v strokovnem delovanju ob podpori 
informacijske in komunikacijske tehnologije; 
- nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študiju; 
- usposobljenost presojanja poslovnih možnosti na podlagi strokovnega znanja; 
- sposobnost strokovne komunikacije v materinem in v tujih jezikih; 
- fleksibilnost pri uporabi in ustvarjanju idej; 
- zmožnost prilagajanja novim razmeram in odločanja v njih; 
- vodenje in izvajanje poslovnih procesov samostojno in v teamu; 
- sposobnost samostojnega delovanja v mednarodnem poslovnem okolju; 
- sposobnost za vodenje funkcijskih poslovnih procesov v mednarodnem poslovanju; 
- spoštovanje raznolikosti in multikulturnosti (zelo pomembno za področje turizma). 

 
11. Načrtovana kakovost učnih izidov in kompetenc zagotavlja:  

 zaposljivost diplomantov,         da  ne 

 možnosti za nadaljevanje izobraževanja.      da  ne 
 

Utemeljitev: Z namenom, da bi učne izide čim bolj približali naboru potrebnih znanj 
diplomanta za učinkovito vključevanje v poslovno prakso (zaposlitev v delovnem okolju), bo 
izvedba strokovnih predmetov na posameznih študijskih usmeritvah podprta tudi z 
vključevanjem strokovnjakov iz gospodarske prakse v študijski proces z namenom, da 
študenti že med študijem spoznajo zahtevnost in zapletenost poslovnega delovanja 
diplomanta kot poslovnega ekonomista v gospodarski praksi na eni strani in na drugi strani 
razvijejo zmožnost za apliciranje pridobljenega znanja za reševanje stvarnih problemov iz 
poslovnega sveta že med študijem. Sodimo, da mora biti osnovna značilnost visokošolskega 
strokovnega študijskega programa zlasti njegova usmerjenost v pridobivanje za prakso 
uporabnih strokovnih znanj ter hkrati praktičnih izkušenj študenta že med študijem.  
Praktično delo v delovnem okolju, obravnavanje študijskih primerov iz gospodarske prakse, 
praktično naravnani seminarski projekti in diplomsko delo (tudi v obliki izdelave poslovnega 
načrta ali aplikativnega projekta) ter prenos izkušenj strokovnjakov iz gospodarske prakse na 
študente so glavne oblike povezovanje študijskih vsebin iz študijskega programa z 
gospodarsko prakso. Poseben pomen pripisujemo zlasti praktičnemu usposabljanju študenta 
v delovnem okolju kot obliki pridobivanja izkušenj in strokovne refleksije na osnovi 
pridobljenih znanj. V posameznih delih študijskega programa, npr. na usmeritvi Podjetništvo 
je praktično delo tesno prepleteno s študijskim procesom, kar omogoča študentov ustvariti si 
tekočo sprego med znanji. ki jih pridobivajo v študijskem procesu, in uporabo znanja pri 
reševanju konkretnih strokovnih nalog med praktičnim usposabljanjem v delovnem okolju. 
Diplomanti po zaključku študijskega programa 1. stopnji »Poslovna ekonomija« pridobijo 
možnost za nadaljevanje študija na 2. stopnji bolonjskega magistrskega študijskega 
programa. Glede na to, da je študijski program pridobil dve mednarodni akreditaciji (ACBSP, 
ECBE) imajo diplomanti boljše izhodišče za nadaljevanje študija tudi v tujini. 

 
12. Študijski program odraža zaposlitvene potrebe: 

 gospodarstva,         da  ne 
 

Utemeljitev:  
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Paleta možnosti za zaposlitev na zahtevnih delovnih mestih v gospodarstvu je izjemno široka. 
Kot odraz te pestrosti smo v visokošolskem študijskem programu 1. stopnje »Poslovna 
ekonomija« to upoštevali tako, da ponujamo 8 različnih študijskih usmeritev, ki pokrivajo 
tako področja posameznih funkcij v gospodarskih organizacijah, kakor tudi na operativni 
ravni upravljanja in vodenja poslovnih procesov znotraj gospodarskih organizacij. 
Vsebinski koncept dodiplomskega študijskega programa “Poslovna ekonomija”, njegovi 
temeljni cilji ter strokovni profil diplomanta na posameznih usmeritvah določajo tudi tipična 
področja njegove zaposlitve na področju gospodarstva.  
EPF redno spremlja zaposlitev svojih diplomantov, podatke pridobivamo z anketiranjem 
diplomantov. Zadnja opravljena anketiranja v študijskem letu 2010/2011, kjer je bilo 
anketiranih 259 študentov, kažejo, da študij na drugi stopnji nadaljujej v povprečju več kot 
90% diplomantov dodiplomskega študija, med tistimi, ki so se po dodiplomski stopnji 
zaposlili, pa jih 41,07% našlo zaposlitev v gospodarstvu, nekaj manj kot 20% pa se jih je 
samozaposlilo. 
Pozitivno mnenje o programu je podala Gospodarska zbornica Slovenije in sicer ob prvi 
akreditaciji programa 25.10.2005. 
Strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva (Pošta Slovenije d.d.; Nova KBM d.d., 
Reiffeisen Bank d.d., Microsoft Slovenija d.o.o., A Banka d.d. idr.) so izrazili zadovoljstvo z 
zaposlenimi diplomanti UM EPF. 

 

 negospodarstva.         da  ne 
 

Utemeljitev:  
Vsaka organizacija tako na področju gospodarstva kot negospodarstva potrebuje za svoje 
delovanje posamezne poslovne funkcije. Potreba po kadrih za opravljanje teh funkcij na 
področju negospodarstva je upoštevana v 8 študijskih usmeritvah.  
Ker smo pri oblikovanju vsebinskega koncepta dodiplomskega študijskega programa 
“Poslovna ekonomija” upoštevali potrebe negospodarstva se to odraža tudi v sestavi 
programa, njegovih temeljnih ciljih ter strokovnem profilu diplomanta. 
EPF redno spremlja zaposlitev svojih diplomantov, podatke pridobivamo z anketiranjem 
diplomantov. Zadnja opravljena anketiranja v študijskem letu 2010/2011, kjer je bilo 
anketiranih 259 študentov, kažejo, da študij na drugi stopnji nadaljujej v povprečju več kot 
90% diplomantov dodiplomskega študija, med tistimi, ki so se po dodiplomski stopnji 
zaposlili, pa jih je nekaj manj kot 20% našlo zaposlitev v javni upravi, nekaj manj kot 20% pa v 
ostalem javnem sektorju. 
Pozitivno mnenje o programu je podala Gospodarska zbornica Slovenije in sicer ob prvi 
akreditaciji programa 25.2.2005. 
Strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva (Pošta Slovenije d.d.; Nova KBM d.d., 
Reiffeisen Bank d.d., Microsoft Slovenija d.o.o., A Banka d.d. idr.) so izrazili zadovoljstvo z 
zaposlenimi diplomanti UM EPF. 

 
 

13. Potrebe po diplomantih so ugotovljene s strokovnimi analizami. 
 da  ne 

 

Utemeljitev: Statistični podatki o iskalcih zaposlitve, tako za Slovenijo kot tudi za 
severovzhodno Slovenijo, kažejo, da obstaja presežek ponudbe dela pri ekonomistih z 
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izobrazbo UNI in deloma tudi VS programov. Glede na lastne informacije s trga dela, s 
katerimi razpolagamo, je to posledica hitre rasti števila novih, pogosto tudi manj 
kakovostnih, študijskih programov, ter tega, da se številni iskalci zaposlitve po diplomi niso 
več izpopolnjevali in so zato izgubili zaposlitev ter se znašli med iskalci zaposlitve. Našo 
analizo vpisa temeljimo na primerjavi med tremi slovenskimi fakultetami, ki ponujajo naziv 
dipl. ekonomist (EPF, EF, Ljubljana in FM, Koper) in nudijo programe na podiplomskem 
študiju. Iz te analize ugotavljamo, da je bil vpis na dodiplomski študij EPF v zadnjih letih 
stabilen, zlasti na rednem študiju, medtem ko beleži Ekonomsko-poslovna fakulteta že nekaj 
zadnjih let  vidno upadanje vpisa na izrednem študiju. Razloge za to pripisujemo zlasti višji 
ravni zahtevnosti obstoječega visokošolskega študija, podobno pa se tudi s tem študijskim 
programom uvrščamo med zahtevnejše študije v slovenskem visokošolskem prostoru. O tem 
priča struktura  študija. Sodimo, da EPF s tem študijskim programom ne spreminja temeljnih 
razmer na trgu dela za profil diplomiranega ekonomista, temveč zgolj ohranja svoj položaj, s 
kakovostnim študijem pa bo skušala v prihodnje zadržati prepoznavno mesto tudi na 
izrednem študiju v Sloveniji. 
Ni zanemarljiv podatek, da se EPF na trgu potencialno ponujenih konkurenčnih študijskih 
programov srečuje s 29 višjimi strokovnimi šolami, ki utegnejo prerasti v šole z 
visokošolskimi programi (kot kaže praksa zadnjih let) in 14 visokošolskimi zavodi, od tega jih 
je kar 18 na območju med Novim mestom, Brežicami, Celjem, Slovenj Gradcem in Mursko 
Soboto, torej na območju za katerega lahko EPF sklepa, da bodočim študentom lokacija ne 
predstavlja bistvenih ovir za odločitev o vpisu na EPF. Če zapisano prenesemo v odstotke, 
dobimo podatek, da je kar 42% navedenih šol in izobraževalnih zavodov iz področja, iz 
katerega so bodoči študentje ciljna publika EPF.  
Kljub temu smo na EPF prepričani, da v Sloveniji ni tako izrazit problem presežka števila 
ekonomistov in poslovnežev, temveč gre v prvi vrsti za problem kakovosti kadrov. Tako smo 
ob samem začetku prenove programov izvedli primerjalno analizo kompetenc po pomenu in 
glede na to, kako so bile v času študija na EPF tudi pridobljene. Na osnovi primerjave z 
ostalimi poslovnimi šolami in univerzami v EU in na osnovi analize odgovorov naših 
diplomantov, delodajalcev in učiteljev, smo sestavili pričujoči program (analiza je bila ena od 
strokovnih podlag pripravo tega prenovljenega študijskega programa). Zato tudi utemeljeno 
pričakujemo, da prenovljeni študijski program odpravlja glavna nesorazmerja iz analize 
potrebnih strokovnih kompetenc in nudi trdno oporo za nadaljevanje stabilne vpisne politike 
EPF, ki daje prednost kakovosti. 
Glede na dejstvo, da se raven zahtevnosti na delovnih mestih v gospodarstvu in 
negospodarstvu dviguje, kar je posledica hitrega tehnološkega razvoja, se to odraža tudi v 
potrebi po visokostrokovno usposobljenih kadrih na področju ekonomije in poslovnih ved. 
Konkurenčnost v mednarodnem okolju in visoko dodano vrednost na zaposlenega nam 
omogočajo le visokostrokovno usposobljeni kadri. Zato ocenjujemo, da so potrebe po 
diplomantih 1. stopnje na programu »Poslovna ekonomija« dovolj velike, da utemeljujejo 
izvajanje tega študijskega programa. Spremljanje zaposljivosti diplomantov kaže, da se 
diplomanti fakultet z mednarodno akreditiranimi programi, med katere sodi tudi program, ki 
ga ponuja EPF, srečujejo z manj težavami pri zaposlovanju, kot diplomanti fakultet, katerih 
programi niso mednarodno akreditirani. Na fakulteti smo s sistematičnim spremljanjem 
zaposljivosti diplomantov na 1. stopnji pričeli v letu 2010. Prvi rezultati kažejo, da je ob 
podelitvi diplom zaposlenih 20% diplomantov, kar ocenjujemo kot zelo dober rezultat. 
Razen že omenjenih analiz smo prejeli pozitivne odzive o zaposljivosti naših diplomantov od 
vrhunskih strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva (Pošta Slovenije d.d.; Nova KBM 
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d.d., Reiffeisen Bank d.d., Microsoft Slovenija d.o.o., A Banka d.d. idr.), s katerimi imamo 
redne stike ob podelitvah diplom dodiplomskih študijskih programov in podiplomskih 
študijskih programov ter drugih dogodkih, ki jih pripravlja UM EPF (Marketinški semafor, 
Študentska marketinška dirka, Projektni dnevi, Mednarodni dnevi, Poslovne rešitve 
Microsofta danes in jutri idr.). v sodelovanju z gospodarstvom in negospodarstvom. 

 
14. Študijski program je mednarodno primerljiv.      da  ne 
 
15. Mednarodna primerjava je narejena z najmanj 3 sorodnimi tujimi študijskimi 

programi.          da  ne 
 

Utemeljitev: Snovanje visokošolskega strokovnega študijskega programa EPF “Poslovna 
ekonomija” je bila oprtana podrobno primerjavo z navedenimi študijskimi programi izbranih 
tujih univerz in poslovnih šol, in sicer Helia Helsinki Business Polytechnic iz Finske 
(http://www.haaga-helia.fi/), Académie Commerciale Internationale: Académie 
Commerciale Internationale – Burgundy School of Business Dijon iz Francije 
(http://www.bsbu.com/) in Degree programme in International Business: AW 
Außenwirtschaft Sib, School of International Business Fachhochschule Reutlingen iz Nemčije 
(http://www.reutlingen-university.de/). 
V skladu s sklepom NAKVIS-a, 21. redna seja 17.3.2011, da v primeru vnosa podatkov o že 
akreditiranih študijskih programih v elektronski obrazec Predlog za akreditacijo ni potrebno 
vnašati podatkov o mednarodni primerljivosti, poglavje C2 točke 14-18, nismo vnesli 
podatkov v točko 17 spodaj. 

 
16. Vsaj dva tuja primerjana študijska programa sta iz Evropske unije.  da  ne 
 

Utemeljitev: Vsi trije tuji primerjani študijski programi so iz držav članic Evropske unije. 
 

 

17. Vsi primerjani tuji programi so v državi, kjer se izvajajo, ustrezno akreditirani oziroma 
priznani.          da  ne 

 
Primerjani študijski programi: 
 

Vrsta 
programa Stopnja programa Ime programa  Država in zavod 

    

    

 
 

Ime študijskega 
programa 

Degree Programme in 
International Business 

Bachelor in 
International Business 
(Académie 
Commerciale 
Internationale) 

Degree programme in 
International Business 
- AW Außenwirtschaft 
Sib 

Formalna sestava 
programa 

   

Trajanje študija    

http://www.haaga-helia.fi/
http://www.bsbu.com/
http://www.reutlingen-university.de/
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Ime študijskega 
programa 

Degree Programme in 
International Business 

Bachelor in 
International Business 
(Académie 
Commerciale 
Internationale) 

Degree programme in 
International Business 
- AW Außenwirtschaft 
Sib 

Vsebinska sestava 
programa 

   

Delež izbirnih 
vsebin 

   

Učni izidi oz. 
kompetence 
diplomantov 

   

 

18. Pri mednarodni primerjavi prihaja do odstopanj predlaganega programa s 
primerjanimi.           da  ne 
 

Utemeljitev:  
 

 
19. Študijski program izobražuje za regulirane poklice po evropski zakonodaji.  

            da  ne 
 

Utemeljitev: Študijski program ne izobražuje za regulirane poklice po evropski zakonodaji. 
 

 
20. Zavod ima vzpostavljene razmere za mednarodno sodelovanje.   da  ne 

 

Utemeljitev: UM EPF ima vzpostavljenje razmere, ki omogočajo mednarodno sodelovanje, kar se 
kaže v sodelovanju, ki trenutno poteka. Razmere za mednarodno sodelovanje omogočajo 
izmenjavo študentov ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete na področju pedagoškega 
dela ter izmenjavo visokošolskih učiteljev in sodelavcev na podorčju raziskovalnega dela. 
V okviru EPF deluje Mednarodna pisarna (http://www.epf.uni-
mb.si/med_dej/mednarodna_pisarna.aspx) z redno zaposleno strokovno delavko, ki koordinira 
delo na področju mednarodne izmenjave študentov in sodelavcev fakultete. 
Študent visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje “Poslovna ekonomija” ima 
možnost, da del programa opravi v tujini na eni od izbranih poslovnih šol in pridobljeno znanje 
(opravljene študijske obveznosti, preizkuse znanja in kreditne točke) uveljavi pri priznavanju v 
študijskem programu na EPF, v katerega je vpisan. Praviloma je tak obseg izmenjave omejen na 
en semester oziroma 30 ECTS, v izjemnih primerih pa lahko obsega še večji del programa. 
Študent lahko na drugi poslovni šoli opravi tudi zgolj posamezne študijske obveznosti pri izbranih 
kurzih ali raziskovanje v okviru izdelave zaključnega dela.  
UM EPF ponuja možnost opravljanja dela študijskih obveznosti na EPF tudi tujim študentom. Ti 
lahko opravijo na EPF enake vrste obveznosti kot jih lahko študenti EPF opravijo v tujini. 
EPF ima sklenjene mednarodne pogodbe za izmenjavo študentov, ki so navedene v točki 10, 
poglavje D.2. 
Osnovo za izvajanje dela študijskih programov v tujem jeziku daje 8. člen Zakona o visokem 
šolstvu, ki navaja, da visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove dele v tujem 
jeziku: 

http://www.epf.uni-mb.si/med_dej/mednarodna_pisarna.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/med_dej/mednarodna_pisarna.aspx
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- če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje vpisano 
večje število tujih študentov, 
- če se študijski programi na visokošolskem zavodu izvajajo tudi v slovenskem jeziku. 
 

Administrativno podporo za mednarodno sodelovanje na področju raziskovalne dejavnosti 
omogoča Oddelek za raziskovalno dejavnost, ki koordinira in suportira sodelovanje na področju 
skupnega raziskovanja profesorjev in sodelavcev fakultete s sodelavci iz tujih fakultet. 

 
21. Zavod ima vzpostavljeno mednarodno sodelovanje pri/v: 

 raziskovalnih projektih EU,        da  ne 

 drugih mednarodnih raziskovalnih programih,     da  ne 

 bilateralnih programih,        da  ne 

 multilateralnih programih,        da  ne 

 meduniverzitetnih sporazumih,       da  ne 

 tematskih omrežjih,         da  ne 

 intenzivnih programih,       da  ne 

 mobilnosti visokošolskih učiteljev,       da  ne 

 mobilnosti študentov,        da  ne 

 drugo.          da  ne 
 

Utemeljitev: UM EPF sodeluje oz. je sodelovala v mednarodnih projektih: 
Znanstveno-raziskovalni projekt SLO-HRV, ARRS; Promoting craft and SMEs in the area of 
European standardisation, European Commission, Belgija; Employment Initiatives for an 
Ageing Workforce in the New Member States Plus Romania and Bulgaria, Austrian Institute 
for SME Research »KMFA« SMEs Access to Alternative Dispute Resolution, European 
Commission, Belgija; Svetovanje pri izvajanju deviznotečajne politike Narodne banke 
Republike Makedonije, Narodna banka Republike Makedonije; Employment Initiatives for an 
Ageing Workforce in teh New Member States Plus Romania and Bulgaria, Austrian Institute 
for SME Research »KMFA«; »SME Knowledge Exploitation and Learning through Knowledge 
Management« Leonardo da Vinci, EU projekt DG XII.; Benchmarking Regional and National 
Suppport Services  for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial  Property, European 
Commission, Belgija; SME Knowledge Exploitation and Learning through Knowledge 
Management« Leonardo da Vinci, European Commission, Belgija; Modelling Economic 
Relationships Using Smooth Transition Regression: A Non-Linear Approach, CERGE-EI 
Foundation; Micro and Macro Models in Economics, Austrian Science and Research Liaison 
Office Bratislava; Svetovanje pri izvajanju deviznotečajne politike Narodne banke Republike 
Makedonije, Narodna banka Republike Makedonije; Podjetniški potencial raziskovalno-
razvojnih aktivnosti na univerzitetnih središčih in njihov prenos v mala in srednja podjetja 
(MSP) v čezmejni regiji, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva; Benchmarking regional and 
national support services in the field of IPF for SMEs, Austrian Institute for SME Research 
»KMFA«; The Role of Education for the Duration of Unemployment Austrian Science 
and Research Liason Office (ASO), Center for Social Innovation Wien and Austrian Federal 
Ministry for Education; A study on practices and policies in the social enterprise sector in 
Europe ENTR/04/049019984-2005, European Commission, Belgija; A comparative study of 
best practices in the area of social protection for new entrepreneurs and their spouses and 
an analysis of the degree to which the level of social protection acts as an incentive to 
business creation ENTR/05/011, European Commission, Belgija; Standardization in Teaching 
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of Medicine (STEAMED), TEMPUS SM_SCM-C003A06-2006, European Commission, Belgija; 
European Module:European Business and Law, Erasmus Jean Monnet, European 
Commission, Belgija; Largest EU Companies, European Commission, Belgija; Skill Shortages in 
Regional SMEs, European Commission, Belgija; Cluster policy mapping, European 
Commission, Belgija; Providing reasonable accommodation for persons with disabilities in 
the EU – best practices and financing schemes VC/2007/315, European Commission, Belgija; 
Gospodarsko prilagajanje Madžarske in Slovenije Lizbonski strategiji EU: primerjalna analiza, 
European Commission, Belgija; Innovative Actions to Provide good company practice on 
worker mobility for VC/2006/0498, European Commission, Belgija; The Interaction Between 
Local Employment Development and Corporate, European Commission, Belgija; Overview of 
Family Business relevant issues, European Commission, Belgija; Economic studies in support 
of SME policy, European Commission, Belgija; Tempus project: ICES-International centre for 
entrepreneurial studies CD_JEP-41014-2006 (HR), European Commission, Belgija; Leonardo 
da Vinci – Creative trainer LLP-LdV, European Commission, Belgija; The Interaction Between 
Local Employment Development and Corporate Social Responsibility, European Commission, 
Belgija; Representativeness of Business Organisations for SME in the EU Member States, 
European Commission, Belgija; Ex-post strategic evaluation of the NMP theme in FP6 in the 
ERA and international context, European Commission, Belgija; Study on non-legislative 
initiatives for companies to promote gender equality at the workplace, European 
Commission, Belgija ; ESIL-European Sustainable Innovation License-Leonardo da Vinci, 
European Commission, Belgija; Small Business Performance Review (SBA Fact Sheet), 
European Commission, Belgija ; SENT- The Network of European Studies Internationalisation 
of European SMEs, European Commission, Belgija ; Opportunities for the Internationalisation 
of EU SMEs to Third Countries, European Commission, Belgija ; Managementska orodja v EU 
in HR, ARRS; FoSentHE-Fostering Enterpreneurship in Higher Education-TEMPUS, European 
Commission, Belgija; IDIAL for professionals (IDIAL4P), izobraževalni program »Vseživljenjsko 
učenje« (LLP) - Fremdsprachen fuer den Beruf, European Commission, Belgija; Oblikovanje 
mešanic polimerov in kompozitov, ARRS; Chance4Change, Služba vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko; Framework contract for the provision of services to the 
Commission in the fields of research evaluation and research policy analysis - LOT2, 
European Commison, vodja projekta EIM Netherlands; Modeliranje scenarijev za teste 
izjemnih okoliščin na primeru bank in zavarovalnic na finančnih trgih Srednje in Vzhodne 
Evrope, ARRS. 
Aktivnosti na področju mednarodnih projektov mobilnosti v petih sklopih:   
a) Sodelovanje v mednarodnih programih izmenjave študentov    
b) Mobilnost učiteljev 
c) Mobilnost zaposlenih        
d) Izvedba projekta Mednarodni dnevi        
Področje mednarodnih programov izmenjave študentov, TSM, ST poteka v okviru  LLP 
(Lifelong learning programme) Erasmus, Ceepus, Leonardo, Bilateralnih programov, JOINEU-
See !  
Programe mobilnosti  EPF izvaja z naslednjimi partnerji: 
- v okviru Erasmus: Austria( FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN, KARL-FRANZENS UNIVERSITY 
OF GRAZ; KUFSTEIN TIROL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE, UNIVERSITÄT KLAGENFURT 
AUSTRIA, WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN; FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM KÄRNTEN), 
Belgium ( HAUTE-ECOLE LON-ELI TROCLET, UNIVERSITEIT GENT,  VRIJE UNIVERSITEIT 
BRUSSEL), Bulgaria ( VARNA UNIVERSITY OF ECONOMICS), Czech Republic ( Univerzita 
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Hradec Kralove, VSB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA, MENDELOVA UNIVERZITA V 
BRNE,  UNIVERZITA JANA EVANGELISTZ V USTI NAD LABEN), Croatia ( UNIVERSITY OF 
ZAGREB, UNIVERSITY OF SPLIT, UNIVERSITY OF RIJEKA, VELEUČILIŠTE U RIJECI COLLEGIUM 
FLUMINENSE,  SVEUČILIŠTE U SPLITU), Denmark ( ESBJERG BUSINESS ACADEMY, UNIVERSITY 
OF AARKUS, UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK / SYDDANSK UNIVERSITEIT, ESBEJRG 
HANDELSSKALE), Finland( HÄME POLYTECHNIC, TAMPERE POLYTECHNIC BUSINESS SCHOOL, 
VAASAN YLIOPISTO (University of Vaasa), ROVANIEMI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, 
KAJAANI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, ABO AKADEMI UNIVERSITETET), France ( INSEEC 
Paris, UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON, UNIVERSITE DE BOURGOGNE-DIJON, E.S.C.I. 
(Ecole Supérieure de Commerce International), UNIVERSITE DES SCIENCESET TECHNOLOIES 
DE LILLE, UNIVERSITE PAUL CEZANNE AIX MARSEILLE, UNIVERSITE MONTPELLIER, ECOLE 
SUPERIEURE DECOMMERCE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE JEAN MONNET –ST. ETIENNE, 
UNIVERISTE CATHOLIQUE DE LILLE,  UNIVERSITE MONTESQUIEU), Germany ( BAYERISCHE 
JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG, HEINRICH-HEINE UNIVERSITÄT 
DÜSSELDORF,  HOCHSCHULE  BREMEN, PFORZHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, 
PHILLIPS-UNIVERSITÄT MARBURG, TECHNISCHE  UNIVERSITÄT CHEMNITZ, UNIVERSITÄT 
BAYREUTH, OTTO FRIEDRICH UNIVERSITÄT BAMBERG, UNIVERSITÄT ULM, UNIVERSITÄT 
TRIER,  UNIVERSITÄT WÜRZBURG), Greece ( ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND 
BUSINESS (AUEB)), Hungary ( BUDAPEST BUSINESS SCHOOL, CORVINUS UNIVERSITY OF 
BUDAPEST, VESZPREMI Egyetem (UNIVERSITY OF VESZPREM), OBUDAI EGYETEM), Italy ( 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE, UNIVERSITA 
DEGLI STUDI DI UDINE, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENNA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
INSUBRIA), Poland ( KAROL ADAMIECKI UNIVERSITY OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF 
PODLASIE, POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS, UNIWERSYTET GDANSKI), Portugal ( ISLA 
BRAGANCA, UNIVERSIDADE DO PORTO, UNIVERSITY OF BEIRA INTERIOR, ISTITUTO 
POLITECNICO DE COIMBRA, INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, UNIVERSIDADE DO MINHO, 
INSTITUTO SUPERIOR DE GESTAO, UNIVERSIDADE TECNICA LISBOA, ISCTE INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LISBOA, UNIVERSIDADE DA MADEIRA,  UNIVERSIDADE LUSOFONA DE 
HUMANIDADES E TECHNOLOGIAS), Romania ( BABES BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN 
TARGU-JIU), Slovakia ( TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, SLOVAKIA, EKONOMICKÁ 
UNIVERZITA V BRATISLAVE), Spain ( UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, UNIVERSIDAD DE JAÉN, 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, UNIVERSITAT DE LLEIDA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, 
UNIVERSIDAD DES LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, UNIVERSIDAD DE VIGO, UNIVERSIDAD 
CEU CARDENAL HERRERA, UNIVERSIDADE DE BEIRA INTERIOR, UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA), Sweden ( JÖNKÖPING UNIVERSITY, VÄXJÖ 
UNIVERSITY), Switzerland( UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BASEL), Turkey ( ANKARA 
UNIVERSITISI, BOGAZICI  UNVERSITISI, MARMARA UNIVERSITISI, SAKARYA UNIVERSITISI, 
GEDIZ ÜNIVERSITESI), United Kingdom ( GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY), The 
Netherlands (  NOORDELLIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN, ERASMUS UNIVERSITEIT 
ROTTERDAM).  
- v okviru CEEPUS 
MREŽA Amadeus ( Vienna University of Economics and Business Administration, University 
of Economics Prague, Budapest University of Economic Sciences (BKE), University of 
Podgorica, Vienna University of Economics and Business, Sveučilište u Zagrebu,  Universitet 
Crne gore, Akademia Ekonomiczna Krakow, Universitet u Beogradu, Ekonomicka Univerzita 
Bratislave, Univerza na Primorskem, Universiteti Luigj Gurakugi, Shkodra). 
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- v okviru BILATERALA ( Colorado state university, Pueblo, USA). 
- v okviru JOINEU-See 

1.  EU Univerze ( University of Graz, Austria; University of Leuven, Belgium; Masaryk 
University, Brno, Czech Republic; University of Maribor, Slovenia; University of Bologna, 
Italy; University of Granada, Spain; University of Groningen, The Netherlands; University of 
Latvia, Riga, Latvia; University of Turku, Finland; Vilnius University, Lithuania. 

2.  Western Balkan Univerze ( Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, FYR of 
Macedonia; University of Banja Luka; University of Belgrade, Serbia; University of 
Montenegro, Montenegro; University of Mostar, Bosnia and Herzegovina; University of Novi 
Sad, Serbia; University of Prishtina, Kosovo (as defined under UNSCR 1244/99; University of 
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; University of Tirana, Albania; University of Tuzla, Bosnia 
and Herzegovina). 
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22. Predmetnik: 
 

1. semester  

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj 

ECTS 

Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Osnove organizacije in splošnega 

managementa 

dr. Vojko 

Potočan 
45 

 
30 

  
75 150 5 

2 Osnove ekonomike podjetja 
dr. Karin 

Širec 
45 

 
45 

  
90 180 6 

3 Osnove ekonomije 
dr. Davorin 

Kračun 
45 

 
45 

  
90 180 6 

4 Gospodarsko pravo 
dr. Andreja 

Primec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

5 Sociologija 
dr. Milan 

Zver 
30 

 
30 

  
60 120 4 

6 Tuji poslovni jezik I 
po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

195 
  

480 900 30 

DELEŢ 25% 
 

22% 
  

53% 100%  

 

2. semester 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Gospodarska 

matematika  

dr, Miklavţ Mastinšek, dr. 

Janko Marovt 
45 

 
45 

  
90 180 6 

2 
Osnove 

marketinga 
dr. Matjaţ Iršič 45 

 
30 

  
105 180 6 

3 Osnove dr. Bojana Korošec, dr. 45 
 

45 
  

60 150 5 
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računovodstva Andreja Lutar Skerbinjek 

4 
Osnove poslovne 

informatike 
dr. Samo Bobek 30 

 
30 

  
60 120 4 

5 

Osnove 

finančnega 

poslovanja 

dr. Tanja Markovič Hribernik 30 
 

45 
  

105 180 6 

6 
Tuji poslovni 

jezik I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 210 
 

210 
  

480 900 30 

DELEŢ 23% 
 

23% 
  

54% 100% 
 

 
 

Tuji poslovni jezik I 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Poslovna 

angleščina I . 

VS 

Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

2 

Poslovna 

nemščina I - 

VS 

mag. Nada Puklavec, 

mag. Alenka Plos 
30 

 
30 

  
120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

3. semester: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Uvod v ekonomiko dr. Rasto Ovin 30 15 30 
  

105 180 6 
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javnega sektorja 

2 Pravo EU dr. Andreja Primec 45 
 

30 
  

105 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Projektni management dr. Anton Hauc 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 15 165 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 2% 18% 
  

55% 100% 
 

 
 
 
 

3. semester: Management, Modul 1:Splošni management 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Organizacijsko vedenje dr. Sonja Treven 30 
 

30 
  

120 180 6 

2 Poslovni procesi dr. Vojko Potočan 30 
 

30 
  

120 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Projektni management dr. Anton Hauc 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 210 
 

165 
  

525 900 30 

DELEŢ 23% 
 

18% 
  

59% 100% 
 

 

3. semester: Management, Modul 2:Informacijski management 
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Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Organizacijsko vedenje dr. Sonja Treven 30 
 

30 
  

120 180 6 

2 Inovacijski management dr. Zdenka Ţenko 45 
 

30 
  

105 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Projektni management dr. Anton Hauc 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

165 
  

510 900 30 

DELEŢ 25% 
 

18% 
  

57% 100% 
 

 

3. semester: Marketing 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Metode raziskovanja v 

marketingu 
dr. Dušan Radonjič 45 

 
15 

  
120 180 6 

2 Inovacijski management dr. Zdenka Ţenko 45 
 

30 
  

105 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Projektni management dr. Anton Hauc 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 240 
 

150 
  

510 900 30 

DELEŢ 27% 
 

17% 
  

56% 100% 
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3. semester: Mednarodni management, Modul 1: Mednarodno poslovanje 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Mednarodni gospodarski 

sistem 

dr. Romana Korez 

Vide 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Nabava dr. Bruno Završnik 45 
 

15 
  

120 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Pravo EU dr. Andreja Primec 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 240 
 

150 
  

510 900 30 

DELEŢ 27% 
 

17% 
  

56% 100% 
 

 

3. semester: Mednarodni management, Modul 2: Poslovna logistika 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Transportni sistemi in 

politika 
dr. Anton Ogorelc 45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Nabava dr. Bruno Završnik 45 
 

15 
  

120 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Pravo EU dr. Andreja Primec 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 240 
 

150 
  

510 900 30 
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DELEŢ 27% 
 

17% 
  

56% 100% 
 

 

3. semester: Podjetništvo 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Podjetništvo mag. Matej Rus 45 
 

30 
  

105 180 6 

2 Poslovno okolje podjetja mag. Matej Rus 45 
 

30 
  

105 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Inovacijski management dr. Zdenka Ţenko 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 240 
 

165 
  

495 900 30 

DELEŢ 27% 
 

18% 
  

55% 100% 
 

 

3. semester: Poslovne finance in bančništvo 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Podjetniške finance I 
dr. Timotej Jagrič, mag. 

Franjo Mlinarič 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 
Mednarodni finančni 

inštrumenti 
dr. Dušan Zbašnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela Leskovar 

Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Projektni management dr. Anton Hauc 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 Izbirni predmet po učnem načrtu 15 
 

15 
  

60 90 3 
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strokovnega razvoja 1/I 

SKUPAJ 240 
 

165 
  

495 900 30 

DELEŢ 27% 
 

18% 
  

55% 100% 
 

 

3. semester: Računovodstvo in davščine 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Analiziranje 

računovodskih izkazov 
mag. Robert Horvat 30 

 
45 

  
105 180 6 

2 
Računalniško podprto 

knjigovodenje 
mag. Robert Horvat 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Davščine 
dr. Tanja Markovič 

Hribernik 
45 

 
30 

  
105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3210 

SKUPAJ 210 
 

180 
  

510 900 30 

DELEŢ 23% 
 

20% 
  

57% 100% 
 

 

3. semester:Turizem 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Ekonomika turizma dr. Anton Ogorelc 60 
 

30 
  

90 180 6 

2 
Mednarodni finančni 

inštrumenti 
dr. Dušan Zbašnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

3 Ekonomska politika dr. Sebastjan Strašek 45 
 

15 
  

60 120 4 



83 

 

4 Poslovna statistika I 
dr. Gabrijela 

Leskovar Špacapan 
45 

 
45 

  
60 150 5 

5 Projektni management dr. Anton Hauc 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 1/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 255 
 

165 
  

480 900 30 

DELEŢ 28% 
 

18% 
  

54% 100% 
 

 

4. semester: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Denarno - finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar 

Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

3 

Osnove stroškovnega in 

poslovodnega 

računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

5 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 120 
 

105 
  

555 780 30 

DELEŢ 15% 
 

14% 
  

71% 100% 
 

 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Kultura in etika podjetja mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 
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2 
Metode ustvarjalnega 

reševanja problemov 
dr. Vesna Čančer 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Organizacija strokovnega dela 

in upravljanja s časom 

Dr. Anton Hauc, dr. 

Sonja Treven 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Računalniški pripomočki v 

poslovnem okolju 
mag. Miroslav Petrič 30 

 
30 

  
120 180 6 

5 Poslovna angleščina I - VS Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

6 Poslovna angleščina II - VS Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

7 Poslovna nemščina I - VS 
mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

8 Poslovna nemščina II - VS 
mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

9 
Poslovna angleščina I – VS – 

2TJ 
mag. Nataša Gajšt 30 

 
30 

  
120 180 6 

10 
Poslovna angleščina II – VS – 

2TJ 
mag. Nataša Gajšt 30 

 
30 

  
120 180 6 

11 
Poslovna nemščina I – VS – 

2TJ 

mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

12 
Poslovna nemščina II – VS – 

2TJ 
mag. Nada Puklavec 30 

 
30 

  
120 180 6 

13 Poslovna francoščina I – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

14 Poslovna francoščina II – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

15 Poslovna italijanščina I – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

16 Poslovna italijanščina II – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

17 Poslovno komuniciranje dr. Damijan Mumel 30 
 

30 
  

120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

4. semester: Management, Modul 1:Splošni management 

Zap. Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. Ure ECTS 
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št. 

Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

delo 

študenta 

skupaj 

1 Multiprojektno poslovanje dr. Anton Hauc 30 
 

30 
  

120 180 6 

2 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

3 
Osnove stroškovnega in 

poslovodnega računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

5 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 105 
 

105 
  

570 780 30 

DELEŢ 14% 
 

14% 
  

72% 100% 
 

 
 
 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Poslovna 

angleščina I - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Poslovna 

angleščina II - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Poslovna 

nemščina I - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Poslovna 

nemščina II - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

4. semester: Management, Modul 2:Informacijski management 
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Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Informacijska tehnologija dr. Igor Perko 45 
 

30 
  

105 180 6 

2 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

3 
Osnove stroškovnega in 

poslovodnega računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

5 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 120 
 

105 
  

555 780 30 

DELEŢ 15% 
 

14% 
  

71% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Poslovna 

angleščina I - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Poslovna 

angleščina II - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Poslovna 

nemščina I - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Poslovna 

nemščina II - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

4. semester: Marketing 
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Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

2 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

3 
Osnove stroškovnega in 

poslovodnega računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

5 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 120 
 

105 
  

555 780 30 

DELEŢ 15% 
 

14% 
  

71% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Poslovna 

angleščina I - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Poslovna 

angleščina II - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Poslovna 

nemščina I - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Poslovna 

nemščina II - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

4. semester: Mednarodni management, Modul 1: Mednarodno poslovanje 
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Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

2 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

3 
Osnove stroškovnega in 

poslovodnega računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

5 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 120 
 

105 
  

555 780 30 

DELEŢ 15% 
 

14% 
  

71% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Poslovna 

angleščina I - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Poslovna 

angleščina II - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Poslovna 

nemščina I - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Poslovna 

nemščina II - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

4. semester: Mednarodni management, Modul 2: Poslovna logistika 
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Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

18 
Ekonomika logističnih 

sistemov 
dr. Klavdij Logoţar 45 

 
15 

  
120 180 6 

19 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

17 
Osnove stroškovnega in 

poslovodnega računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

20 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

21 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 120 
 

90 
  

570 780 
 

DELEŢ 15% 
 

12% 
  

73% 100% 
 

 
 
 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Poslovna 

angleščina I - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Poslovna 

angleščina II - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Poslovna 

nemščina I - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Poslovna 

nemščina II - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 
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4. semester: Podjetništvo 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Korporacijsko podjetništvo 
dr. Barbara Bradač 

Hojnik 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

3 
Osnove stroškovnega in 

poslovodnega računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

5 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 120 
 

105 
  

555 780 30 

DELEŢ 15% 
 

14% 
  

71% 100% 
 

 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Kultura in etika podjetja mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Metode ustvarjalnega 

reševanja problemov 
dr. Vesna Čančer 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Organizacija strokovnega dela 

in upravljanja s časom 

dr. Anton Hauc, dr. 

Sonja Treven 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Računalniški pripomočki v 

poslovnem okolju 
mag. Miroslav Petrič 30 

 
30 

  
120 180 6 

5 Poslovna angleščina I - VS Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

6 Poslovna angleščina II - VS Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

7 Poslovna nemščina I - VS 
mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 
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8 Poslovna nemščina II - VS 
mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

9 
Poslovna angleščina I – VS – 

2TJ 
mag. Nataša Gajšt 30 

 
30 

  
120 180 6 

10 
Poslovna angleščina II – VS – 

2TJ 
mag. Nataša Gajšt 30 

 
30 

  
120 180 6 

11 
Poslovna nemščina I – VS – 

2TJ 

mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

12 
Poslovna nemščina II – VS – 

2TJ 
mag. Nada Puklavec 30 

 
30 

  
120 180 6 

13 Poslovna francoščina I – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

14 Poslovna francoščina II – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

15 Poslovna italijanščina I – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

16 Poslovna italijanščina II – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

17 Poslovno komuniciranje dr. Damijan Mumel 30 
 

30 
  

120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

4. semester: Poslovne finance in bančništvo 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Bančništvo 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik, mag Sabina 

Taškar Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

3 

Osnove stroškovnega 

in poslovodnega 

računovodstva 

dr. Bojana Korošec, mag. 

Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 Izbirni predmet po učnem načrtu 15 
 

15 
  

60 90 3 
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strokovnega razvoja 

1/II 

5 
Praktično 

usposabljanje       
240 240 12 

SKUPAJ 120 
 

105 
  

555 780 
 

DELEŢ 15% 
 

14% 
  

71% 100% 
 

 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Poslovna 

angleščina I - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Poslovna 

angleščina II - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Poslovna 

nemščina I - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Poslovna 

nemščina II - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

4. semester: Računovodstvo in davščine 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

18 Davčno računovodstvo dr. Lidija Hauptman 36 9 30 
  

105 180 6 

19 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

17 
Osnove stroškovnega in 

poslovodnega računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 



93 

 

20 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

21 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 111 9 105 
  

555 780 30 

DELEŢ 14% 1% 14% 
  

71% 100% 
 

 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Kultura in etika podjetja mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Metode ustvarjalnega 

reševanja problemov 
dr. Vesna Čančer 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Organizacija strokovnega dela 

in upravljanja s časom 

dr. Anton Hauc, dr. 

Sonja Treven 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Računalniški pripomočki v 

poslovnem okolju 
mag. Miroslav Petrič 30 

 
30 

  
120 180 6 

5 Poslovna angleščina I - VS Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

6 Poslovna angleščina II - VS Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

7 Poslovna nemščina I - VS 
mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

8 Poslovna nemščina II - VS 
mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

9 
Poslovna angleščina I – VS – 

2TJ 
mag. Nataša Gajšt 30 

 
30 

  
120 180 6 

10 
Poslovna angleščina II – VS – 

2TJ 
mag. Nataša Gajšt 30 

 
30 

  
120 180 6 

11 
Poslovna nemščina I – VS – 

2TJ 

mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

12 Poslovna nemščina II – VS – mag. Nada Puklavec 30 
 

30 
  

120 180 6 
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2TJ 

13 Poslovna francoščina I – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

14 Poslovna francoščina II – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

15 Poslovna italijanščina I – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

16 Poslovna italijanščina II – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

17 Poslovno komuniciranje dr. Damijan Mumel 30 
 

30 
  

120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 

4. semester: Turizem 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

18 
Marketing za turizem in 

gostinstvo 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

19 Izbirni predmet 1 po učnem načrtu 30 
 

30 
  

90 150 5 

17 
Osnove stroškovnega in 

poslovodnega računovodstva 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
30 

 
30 

  
60 120 4 

20 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 1/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

21 Praktično usposabljanje 
      

240 240 12 

SKUPAJ 120 
 

105 
  

555 780 
 

DELEŢ 15% 
 

14% 
  

71% 100% 
 

 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Poslovna 

angleščina I - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 
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2 
Poslovna 

angleščina II - VS 
Tatjana Koropec 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Poslovna 

nemščina I - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Poslovna 

nemščina II - VS 

mag. Alenka Plos, mag. 

Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 

 
 

Izbirni predmet 1 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Analiza poslovnega 

odločanja 
dr. Vesna Čančer 30 

 
30 

  
90 150 5 

2 Finančna matematika 
dr. Janko Marovt, dr. 

Mastinšek Miklavţ 
30 

 
30 

  
90 150 5 

3 Management kakovosti 
mag. Andrej Smogavc 

Cestar 
30 

 
30 

  
90 150 5 

4 
Okoljska ekonomika in 

okoljski management 

dr. Matjaţ Denac, dr. 

Barbara Bradač Hojnik 
30 

 
30 

  
90 150 5 

5 Operacijske raziskave dr. Majda Bastič 30 
 

30 
  

90 150 5 

6 Poslovna statistika II 

dr. Polona Tominc, dr. 

Gabrijela Leskovar 

Špacapan 

30 
 

30 
  

90 150 5 

7 

Tehnologija in 

podjetniško varstvo 

okolja 

dr. Gregor Radonjič 30 
 

30 
  

90 150 5 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

90 150 5 
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5. semester: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Sodelovanje javnega in 

zasebnega sektorja 
dr. Darja Boršič 45 15 15 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Davščine 

dr. Tanja 

Markovič 

Hribernik 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 

Izbirni predmet usmeritve: 

Analiziranje računovodskih 

izkazov 

mag. Robert 

Horvat 
30 

 
45 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Podjetniške finance I 

dr. Timotej Jagrič, 

mag. Franjo 

Mlinarič 

45 
 

30 
  

105 180 6 

3 E-poslovanje 
mag. Simona 

Sternad 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 Management kadrov dr. Sonja Treven 45 
 

30 
  

75 150 5 

5 
Politika podjetja in strateški 

management 

mag. Tjaša 

štrukelj 
45 

 
45 

  
90 180 6 

6 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 15 165 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 2% 18% 
  

55% 100% 
 

 

5. semester: Management, Modul 1:Splošni management 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 
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1 Inovacijski management 
dr. Zdenka 

Ţenko 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Izbirni predmet usmeritve: Podjetništvo 
mag. 

Matej Rus 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Spletne in 

multimedijske tehnologije 

mag. 

Miroslav 

Petrič 

30 
 

45 
  

105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Gostinski 

management 

dr. Sonja 

Sibila 

Lebe 

45 
 

30 
  

105 180 6 

3 E-poslovanje 

mag. 

Simona 

Sternad 

30 
 

30 
  

60 120 4 

4 Management kadrov 
dr. Sonja 

Treven 
45 

 
30 

  
75 150 5 

5 
Politika podjetja in strateški 

management 

mag. 

Tjaša 

Štrukelj 

45 
 

45 
  

90 180 6 

6 Izbirni predmet strokovnega razvoja 2/I 
po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

180 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 
 

20% 
  

55% 100% 
 

 
 

5. semester: Management, Modul 2:Informacijski management 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Spletne in multimedijske 

tehnologije 
mag. Miroslav Petrič 30 

 
45 

  
105 180 6 
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2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Podjetniške finance I 

dr. Timotej Jagrič, 

mag. Franjo Mlinarič 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Podjetništvo 
mag. Matej Rus 45 

 
30 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Obvladovanje rasti podjetja 
dr. Karin Širec 45 

 
30 

  
105 180 6 

3 E-poslovanje mag. Simona Sternad 30 
 

30 
  

60 120 4 

4 Management kadrov dr. Sonja Treven 45 
 

30 
  

75 150 5 

5 
Politika podjetja in strateški 

management 
mag. Tjaša Štrukelj 45 

 
45 

  
90 180 6 

6 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 210 
 

195 
  

495 900 30 

DELEŢ 23% 
 

22% 
  

55% 100% 
 

 

5. semester: Marketing 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Nabava 
dr. Bruno 

Završnik 
45 

 
15 

  
120 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Ekonomika 

turizma 

dr. Anton 

Ogorelc 
60 

 
30 

  
90 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Spletne in 

multimedijske tehnologije 

mag. 

Miroslav 

Petrič 

30 
 

45 
  

105 180 6 

2 Izbirni predmet usmeritve: Podjetništvo 
mag. 

Matej Rus 
45 

 
30 

  
105 180 6 

3 E-poslovanje 
mag. 

Simona 
30 

 
30 

  
60 120 4 
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Sternad 

4 Management kadrov 
dr. Sonja 

Treven 
45 

 
30 

  
75 150 5 

5 
Politika podjetja in strateški 

management 

mag. 

Tjaša 

Štrukelj 

45 
 

45 
  

90 180 6 

6 Izbirni predmet strokovnega razvoja 2/I 
po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

165 
  

510 900 30 

DELEŢ 25% 
 

18% 
  

57% 100% 
 

 

5. semester: Mednarodni management, Modul 1: Mednarodno poslovanje 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Mednarodni finančni inštrumenti 

dr. 

Dušan 

Zbašnik 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Ekonomika 

turizma 

dr. Anton 

Ogorelc 
60 

 
30 

  
90 180 6 

2 Izbirni predmet usmeritve: Embalaţa 

dr. 

Gregor 

Radonjič 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Sodelovanje 

javnega in zasebnega sektorja 

dr. Darja 

Boršič 
45 15 15 

  
105 180 6 

3 E-poslovanje 

mag. 

Simona 

Sternad 

30 
 

30 
  

60 120 4 

4 Management kadrov 
dr. Sonja 

Treven 
45 

 
30 

  
75 150 5 



100 

 

5 Politika podjetja in strateški management 

mag. 

Tjaša 

Štrukelj 

45 
 

45 
  

90 180 6 

6 Izbirni predmet strokovnega razvoja 2/I 

po 

učnem 

načrtu 

15 
 

15 
  

60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

180 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 
 

20% 
  

55% 100% 
 

 

5. semester: Mednarodni management, Modul 2: Poslovna logistika 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Embalaţa 

dr. 

Gregor 

Radonjič 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Ekonomika 

turizma 

dr. Anton 

Ogorelc 
60 

 
30 

  
90 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Sodelovanje 

javnega in zasebnega sektorja 

dr. Darja 

Boršič 
45 15 15 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Mednarodni 

finančni inštrumenti 

dr. 

Dušan 

Zbašnik 

45 
 

30 
  

105 180 6 

3 E-poslovanje 

mag. 

Simona 

Sternad 

30 
 

30 
  

60 120 4 

4 Management kadrov 
dr. Sonja 

Treven 
45 

 
30 

  
75 150 5 

5 Politika podjetja in strateški management 

mag. 

Tjaša 

Štrukelj 

45 
 

45 
  

90 180 6 
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6 Izbirni predmet strokovnega razvoja 2/I 

po 

učnem 

načrtu 

15 
 

15 
  

60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

180 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 
 

20% 
  

55% 100% 
 

 

5. semester: Podjetništvo 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Obvladovanje rasti 

podjetja 
dr. Karin Širec 45 

 
30 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Podjetniške finance I 

dr. Timotej 

Jagrič, mag. 

Franjo Mlinarič 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Organizacijsko vedenje 
dr. Sonja Treven 30 

 
30 

  
120 180 6 

2 

Izbirni predmet usmeritve: 

Metode raziskovanja v 

marketingu 

dr. Dušan 

Radonjič 
45 

 
15 

  
120 180 6 

3 E-poslovanje 
mag. Simona 

Sternad 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 Izvedbeni management dr. Majda Bastič 45 
 

30 
  

75 150 5 

5 
Politika podjetja in 

strateški management 

mag. Tjaša 

Štrukelj 
45 

 
45 

  
90 180 6 

6 
Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 2/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

180 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 
 

20% 
  

55% 100% 
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5. semester: Poslovne finance in bančništvo 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Davščine 

dr. Tanja 

Markovič 

Hribernik 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Mednarodni gospodarski sistem 

dr. Romana 

Korez Vide 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Podjetništvo 

mag. Matej 

Rus 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Analiziranje računovodskih izkazov 

mag. Robert 

Horvat 
30 

 
45 

  
105 180 6 

3 E-poslovanje 
mag. Simona 

Sternad 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 Management kadrov 
dr. Sonja 

Treven 
45 

 
30 

  
75 150 5 

5 
Politika podjetja in strateški 

management 

mag. Tjaša 

Štrukelj 
45 

 
45 

  
90 180 6 

6 
Izbirni predmet strokovnega razvoja 

2/I 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

180 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 
 

20% 
  

55% 100% 
 

 

5. semester: Računovodstvo in davščine 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Stroškovno in poslovodno 

računovodstvo 2 

dr. Bojana Korošec, 

mag. Robert Horvat 
45 

 
30 

  
105 180 6 



103 

 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Pravo EU 
dr. Andreja Primec 45 

 
30 

  
105 180 6 

2 

Izbirni predmet usmeritve: 

Mednarodni finančni 

inštrumenti 

dr. Dušan Zbašnik 45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: 

Inovacijski management 
dr. Zdenka Ţenko 45 

 
30 

  
105 180 6 

3 E-poslovanje 
mag. Simona 

Sternad 
30 

 
30 

  
60 120 4 

4 Izvedbeni management dr. Majda Bastič 45 
 

30 
  

75 150 5 

5 
Politika podjetja in strateški 

management 
mag. Tjaša Štrukelj 45 

 
45 

  
90 180 6 

6 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/I 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

180 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 
 

20% 
  

55% 100% 
 

 

5. semester: Turizem 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Gostinski management 

dr. Sonja 

Sibila 

Lebe 

45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Transportni 

sistemi in politika 

dr. Anton 

Ogorelc 
45 

 
15 

  
120 180 6 

2 
Izbirni predmet usmeritve: Metode 

raziskovanja v marketingu 

dr. 

Dušan 

Radonjič 

45 
 

15 
  

120 180 6 

2 Izbirni predmet usmeritve: Sodelovanje dr. Darja 45 15 15 
  

105 180 6 
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javnega in zasebnega sektorja Boršič 

3 E-poslovanje 

mag. 

Simona 

Sternad 

30 
 

30 
  

60 120 4 

4 Management kadrov 
dr. Sonja 

Treven 
45 

 
30 

  
75 150 5 

5 Politika podjetja in strateški management 

mag. 

Tjaša 

Štrukelj 

45 
 

45 
  

90 180 6 

6 Izbirni predmet strokovnega razvoja 2/I 

po 

učnem 

načrtu 

15 
 

15 
  

60 90 3 

SKUPAJ 225 
 

180 
  

495 900 30 

DELEŢ 25% 
 

20% 
  

55% 100% 
 

 

6. semester: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Financiranje in finančno 

upravljanje javnega sektorja 

dr. Tanja 

Markovič 

Hribernik 

30 
 

30 
  

120 180 6 

2 Izbirni predmet 2 po učnem načrtu 45 
 

30 
  

105 180 6 

3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/II 
po učnem načrtu 15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 90 15 75 
  

650 830 30 

DELEŢ 11% 2% 9% 
  

78% 100% 
 

 



105 

 

 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Multiprojektno 

poslovanje 
dr. Anton Hauc 30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Oblikovanje 

organizacije 
dr. Duško Uršič 30 

 
15 

  
135 180 6 

3 
Informacijska 

tehnologija 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

4 

Informacijski 

sistemi za 

management 

dr. Igor Perko 45 
 

30 
  

105 180 6 

5 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

6 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

7 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

8 

Mednarodno 

podjetniško 

poslovanje 

dr. Romana Korez Vide 45 
 

30 
  

105 180 6 

9 
Ekonomika 

logističnih sistemov 
dr. Klavdij Logoţar 45 

 
15 

  
120 180 6 

10 
Korporacijsko 

podjetništvo 
dr. Barbara Bradač Hojnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

11 

Načrtovanje in 

ustanavljanje 

podjetja 

mag. Matej Rus 45 
 

30 
  

105 180 6 

12 Bančništvo 
dr. Tanja Markovič Hribernik, 

mag Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

13 Potovanja in dr. Sonja Sibila Lebe 45 
 

30 
  

105 180 6 
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počitniške 

destinacije 

14 

Marketing za 

turizem in 

gostinstvo 

dr. Sonja Sibila Lebe 45 
 

30 
  

105 180 6 

15 

Vodenje malega in 

srednje velikega 

podjetja 

mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 
 
 
 
 

6. semester: Management, Modul 1:Splošni management 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Oblikovanje organizacije 
dr. Duško 

Uršič 
30 

 
15 

  
135 180 6 

2 Izbirni predmet 2 
po učnem 

načrtu 
45 

 
30 

  
105 180 6 

3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/II 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 90 15 60 
  

665 830 30 

DELEŢ 11% 2% 7% 
  

80% 100% 
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Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Financiranje in 

finančno upravljanje 

javnega sektorja 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik 
30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Informacijska 

tehnologija 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

3 
Informacijski sistemi 

za management 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

4 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

5 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

6 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

7 
Mednarodno 

podjetniško poslovanje 
dr. Romana Korez Vide 45 

 
30 

  
105 180 6 

8 
Ekonomika logističnih 

sistemov 
dr. Klavdij Logoţar 45 

 
15 

  
120 180 6 

9 
Korporacijsko 

podjetništvo 
dr. Barbara Bradač Hojnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

10 
Načrtovanje in 

ustanavljanje podjetja 
mag. Matej Rus 45 

 
30 

  
105 180 6 

11 Bančništvo 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik, mag Sabina 

Taškar Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

12 
Denarno-finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

13 
Potovanja in 

počitniške destinacije 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

14 Marketing za turizem dr. Sonja Sibila Lebe 45 
 

30 
  

105 180 6 
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in gostinstvo 

15 

Vodenje malega in 

srednje velikega 

podjetja 

mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 

6. semester: Management, Modul 2:Informacijski management 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Informacijski sistemi za 

management 

dr. Igor 

Perko 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Izbirni predmet 2 
po učnem 

načrtu 
45 

 
30 

  
105 180 6 

3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/ 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 105 15 75 
  

635 830 30 

DELEŢ 13% 2% 9% 
  

76% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Financiranje in 

finančno upravljanje 

javnega sektorja 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik 
30 

 
30 

  
120 180 6 

2 Multiprojektno dr. Anton Hauc 30 
 

30 
  

120 180 6 
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poslovanje 

3 
Oblikovanje 

organizacije 
dr. Duško Uršič 30 

 
15 

  
135 180 6 

4 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

5 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

6 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

7 
Mednarodno 

podjetniško poslovanje 
dr. Romana Korez Vide 45 

 
30 

  
105 180 6 

8 
Ekonomika logističnih 

sistemov 
dr. Klavdij Logoţar 45 

 
15 

  
120 180 6 

9 
Korporacijsko 

podjetništvo 
dr. Barbara Bradač Hojnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

10 
Načrtovanje in 

ustanavljanje podjetja 
mag. Matej Rus 45 

 
30 

  
105 180 6 

11 Bančništvo 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik, mag Sabina 

Taškar Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

12 
Denarno-finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

13 
Potovanja in počitniške 

destinacije 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

14 
Marketing za turizem 

in gostinstvo 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

15 

Vodenje malega in 

srednje velikega 

podjetja 

mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 

6. semester: Marketing 

Zap. Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. delo Ure ECTS 
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št. 

Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

študenta skupaj 

1 Prodaja 
dr. Matjaţ 

Iršič 
45 

 
15 

  
120 180 6 

2 Izbirni predmet 2 
po učnem 

načrtu 
45 

 
30 

  
105 180 6 

3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/II 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 105 15 60 
  

650 830 30 

DELEŢ 13% 2% 7% 
  

78% 100% 
 

 
 
 
 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Multiprojektno poslovanje dr. Anton Hauc 30 
 

30 
  

120 180 6 

2 Oblikovanje organizacije dr. Duško Uršič 30 
 

15 
  

135 180 6 

3 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

4 
Mednarodno podjetniško 

poslovanje 

dr. Romana 

Korez Vide 
45 

 
30 

  
105 180 6 

5 
Ekonomika logističnih 

sistemov 

dr. Klavdij 

Logoţar 
45 

 
15 

  
120 180 6 

6 Korporacijsko podjetništvo 
dr. Barbara 

Bradač Hojnik 
45 

 
30 

  
105 180 6 

7 Potovanja in počitniške dr. Sonja Sibila 45 
 

30 
  

105 180 6 
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destinacije Lebe 

8 
Marketing za turizem in 

gostinstvo 

dr. Sonja Sibila 

Lebe 
45 

 
30 

  
105 180 6 

9 
Vodenje malega in srednje 

velikega podjetja 

mag. Tjaša 

Štrukelj 
45 

 
30 

  
105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 

6. semester: Mednarodni management, Modul 1: Mednarodno poslovanje 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Mednarodno podjetniško 

poslovanje 

dr. Romana 

Korez Vide 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Izbirni predmet 2 
po učnem 

načrtu 
45 

 
30 

  
105 180 6 

3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/II 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 105 15 75 
  

635 830 30 

DELEŢ 13% 2% 9% 
  

76% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Financiranje in 

finančno upravljanje 

javnega sektorja 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik 
30 

 
30 

  
120 180 6 
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2 
Multiprojektno 

poslovanje 
dr. Anton Hauc 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Oblikovanje 

organizacije 
dr. Duško Uršič 30 

 
15 

  
135 180 6 

4 
Informacijska 

tehnologija 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

5 
Informacijski sistemi 

za management 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

6 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

7 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

8 
Ekonomika logističnih 

sistemov 
dr. Klavdij Logoţar 45 

 
15 

  
120 180 6 

9 
Korporacijsko 

podjetništvo 
dr. Barbara Bradač Hojnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

10 
Načrtovanje in 

ustanavljanje podjetja 
mag. Matej Rus 45 

 
30 

  
105 180 6 

11 Bančništvo 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik, mag Sabina 

Taškar Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

12 
Denarno-finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

13 
Potovanja in počitniške 

destinacije 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

14 
Marketing za turizem 

in gostinstvo 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

15 

Vodenje malega in 

srednje velikega 

podjetja 

mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 
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6. semester: Mednarodni management, Modul 2: Poslovna logistika 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Mednarodno podjetniško 

poslovanje 

dr. Romana 

Korez Vide 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Izbirni predmet 2 
po učnem 

načrtu 
45 

 
30 

  
105 180 6 

3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/II 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 105 15 75 
  

635 830 30 

DELEŢ 13% 2% 9% 
  

76% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Financiranje in 

finančno upravljanje 

javnega sektorja 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik 
30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Multiprojektno 

poslovanje 
dr. Anton Hauc 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Oblikovanje 

organizacije 
dr. Duško Uršič 30 

 
15 

  
135 180 6 

4 
Informacijska 

tehnologija 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

5 Informacijski sistemi dr. Igor Perko 45 
 

30 
  

105 180 6 
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za management 

6 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

7 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

8 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

9 
Korporacijsko 

podjetništvo 
dr. Barbara Bradač Hojnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

10 
Načrtovanje in 

ustanavljanje podjetja 
mag. Matej Rus 45 

 
30 

  
105 180 6 

11 Bančništvo 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik, mag Sabina 

Taškar Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

12 
Denarno-finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

13 
Potovanja in 

počitniške destinacije 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

14 
Marketing za turizem 

in gostinstvo 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

15 

Vodenje malega in 

srednje velikega 

podjetja 

mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 

6. semester: Podjetništvo 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Načrtovanje in ustanavljanje 

podjetja 

mag. Matej 

Rus 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Izbirni predmet 2 
po učnem 

načrtu 
45 

 
30 

  
105 180 6 
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3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/II 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 105 15 75 
  

635 830 30 

DELEŢ 13% 2% 9% 
  

76% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Financiranje in 

finančno upravljanje 

javnega sektorja 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik 
30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Multiprojektno 

poslovanje 
dr. Anton Hauc 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Oblikovanje 

organizacije 
dr. Duško Uršič 30 

 
15 

  
135 180 6 

4 
Informacijska 

tehnologija 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

5 
Informacijski sistemi 

za management 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

6 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

7 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

8 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

9 
Mednarodno 

podjetniško poslovanje 
dr. Romana Korez Vide 45 

 
30 

  
105 180 6 

10 
Ekonomika logističnih 

sistemov 
dr. Klavdij Logoţar 45 

 
15 

  
120 180 6 
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11 Bančništvo 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik, mag Sabina 

Taškar Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

12 
Denarno-finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

13 
Potovanja in 

počitniške destinacije 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

14 
Marketing za turizem 

in gostinstvo 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

15 

Vodenje malega in 

srednje velikega 

podjetja 

mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 
 
 
 
 

6. semester: Poslovne finance in bančništvo 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Denarno-finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Izbirni predmet 2 po učnem načrtu 45 
 

30 
  

105 180 6 

3 

Izbirni predmet 

strokovnega razvoja 

2/II 

po učnem načrtu 15 
 

15 
  

60 90 3 

4 
Praktično 

usposabljanje       
140 140 7 
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5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 105 15 75 
  

635 830 30 

DELEŢ 13% 2% 9% 
  

76% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Financiranje in finančno 

upravljanje javnega sektorja 

dr. Tanja 

Markovič 

Hribernik 

30 
 

30 
  

120 180 6 

2 Multiprojektno poslovanje dr. Anton Hauc 30 
 

30 
  

120 180 6 

3 Oblikovanje organizacije dr. Duško Uršič 30 
 

15 
  

135 180 6 

4 Informacijska tehnologija dr. Igor Perko 45 
 

30 
  

105 180 6 

5 
Informacijski sistemi za 

management 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

6 Izvedbeni marketing 
dr. Borut 

Milfelner 
45 

 
30 

  
105 180 6 

7 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

8 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

9 
Mednarodno podjetniško 

poslovanje 

dr. Romana 

Korez Vide 
45 

 
30 

  
105 180 6 

10 Ekonomika logističnih sistemov 
dr. Klavdij 

Logoţar 
45 

 
15 

  
120 180 6 

11 Korporacijsko podjetništvo 
dr. Barbara 

Bradač Hojnik 
45 

 
30 

  
105 180 6 

12 
Načrtovanje in ustanavljanje 

podjetja 
mag. Matej Rus 45 

 
30 

  
105 180 6 

13 Potovanja in počitniške dr. Sonja Sibila 45 
 

30 
  

105 180 6 
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destinacije Lebe 

14 
Marketing za turizem in 

gostinstvo 

dr. Sonja Sibila 

Lebe 
45 

 
30 

  
105 180 6 

15 
Vodenje malega in srednje 

velikega podjetja 

mag. Tjaša 

Štrukelj 
45 

 
30 

  
105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 
 

6. semester: Računovodstvo in davščine 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 Revidiranje 
dr. Marjan 

Odar 
30 

 
30 

  
120 180 6 

2 Izbirni predmet 2 
po učnem 

načrtu 
45 

 
30 

  
105 180 6 

3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/II 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 90 15 75 
  

650 830 30 

DELEŢ 11% 2% 9% 
  

78% 100% 
 

 
 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Financiranje in 

finančno upravljanje 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik 
30 

 
30 

  
120 180 6 
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javnega sektorja 

2 
Multiprojektno 

poslovanje 
dr. Anton Hauc 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Oblikovanje 

organizacije 
dr. Duško Uršič 30 

 
15 

  
135 180 6 

4 
Informacijska 

tehnologija 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

5 
Informacijski sistemi 

za management 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

6 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

7 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

8 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

9 
Mednarodno 

podjetniško poslovanje 
dr. Romana Korez Vide 45 

 
30 

  
105 180 6 

10 
Ekonomika logističnih 

sistemov 
dr. Klavdij Logoţar 45 

 
15 

  
120 180 6 

11 
Korporacijsko 

podjetništvo 
dr. Barbara Bradač Hojnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

12 
Načrtovanje in 

ustanavljanje podjetja 
mag. Matej Rus 45 

 
30 

  
105 180 6 

13 Bančništvo 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik, mag Sabina 

Taškar Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

14 
Denarno-finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

15 
Potovanja in 

počitniške destinacije 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

16 
Marketing za turizem 

in gostinstvo 
dr. Sonja Sibila Lebe 45 

 
30 

  
105 180 6 

17 Vodenje malega in mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 
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srednje velikega 

podjetja 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 
 

6. semester: Turizem 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure 

Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 
Potovanja in počitniške 

destinacije 

dr. Sonja 

Sibila Lebe 
45 

 
30 

  
105 180 6 

2 Izbirni predmet 2 
po učnem 

načrtu 
45 

 
30 

  
105 180 6 

3 
Izbirni predmet strokovnega 

razvoja 2/II 

po učnem 

načrtu 
15 

 
15 

  
60 90 3 

4 Praktično usposabljanje 
      

140 140 7 

5 Diplomski seminar 
  

15 
   

225 240 8 

SKUPAJ 105 15 75 
  

635 830 30 

DELEŢ 13% 2% 9% 
  

76% 100% 
 

 

Izbirni predmet 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

študenta 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 

vaje 

Druge 

obl. š. 

1 

Financiranje in 

finančno upravljanje 

javnega sektorja 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik 
30 

 
30 

  
120 180 6 

2 
Multiprojektno 

poslovanje 
dr. Anton Hauc 30 

 
30 

  
130 180 6 

3 Oblikovanje dr. Duško Uršič 30 
 

15 
  

135 180 6 
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organizacije 

4 
Informacijska 

tehnologija 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

5 
Informacijski sistemi 

za management 
dr. Igor Perko 45 

 
30 

  
105 180 6 

6 Izvedbeni marketing dr. Borut Milfelner 45 
 

30 
  

105 180 6 

7 Prodaja dr. Matjaţ Iršič 45 
 

15 
  

120 180 6 

8 Izvozno trţenje dr. Milan Jurše 45 
 

30 
  

105 180 6 

9 
Mednarodno 

podjetniško poslovanje 
dr. Romana Korez Vide 45 

 
30 

  
105 180 6 

10 
Ekonomika logističnih 

sistemov 
dr. Klavdij Logoţar 45 

 
15 

  
120 180 6 

11 
Korporacijsko 

podjetništvo 
dr. Barbara Bradač Hojnik 45 

 
30 

  
105 180 6 

12 
Načrtovanje in 

ustanavljanje podjetja 
mag. Matej Rus 45 

 
30 

  
105 180 6 

13 Bančništvo 

dr. Tanja Markovič 

Hribernik, mag Sabina 

Taškar Beloglavec 

45 
 

30 
  

105 180 6 

14 
Denarno-finančna 

analiza 

dr. Timotej Jagrič, mag. 

Sabina Taškar Beloglavec 
45 

 
30 

  
105 180 6 

15 

Vodenje malega in 

srednje velikega 

podjetja 

mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

SKUPAJ 45 
 

30 
  

105 180 6 

 
 

Izbirni predmet strokovnega razvoja 2 

Zap. 

št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 

delo 

Ure 

skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje Klinične Druge 
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vaje obl. š. študenta 

1 Kultura in etika podjetja mag. Tjaša Štrukelj 45 
 

30 
  

105 180 6 

2 
Metode ustvarjalnega 

reševanja problemov 
dr. Vesna Čančer 30 

 
30 

  
120 180 6 

3 
Organizacija strokovnega dela 

in upravljanja s časom 

dr. Anton Hauc, dr. 

Sonja Treven 
30 

 
30 

  
120 180 6 

4 
Računalniški pripomočki v 

poslovnem okolju 
mag. Miroslav Petrič 30 

 
30 

  
120 180 6 

5 Poslovna angleščina I - VS Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

6 Poslovna angleščina II - VS Tatjana Koropec 30 
 

30 
  

120 180 6 

7 Poslovna nemščina I - VS 
mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

8 Poslovna nemščina II - VS 
mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

9 
Poslovna angleščina I – VS – 

2TJ 
mag. Nataša Gajšt 30 

 
30 

  
120 180 6 

10 
Poslovna angleščina II – VS – 

2TJ 
mag. Nataša Gajšt 30 

 
30 

  
120 180 6 

11 
Poslovna nemščina I – VS – 

2TJ 

mag. Alenka Plos, 

mag. Nada Puklavec 
30 

 
30 

  
120 180 6 

12 
Poslovna nemščina II – VS – 

2TJ 
mag. Nada Puklavec 30 

 
30 

  
120 180 6 

13 Poslovna francoščina I – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

14 Poslovna francoščina II – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

15 Poslovna italijanščina I – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

16 Poslovna italijanščina II – 2TJ Janja Krstič 30 
 

30 
  

120 180 6 

17 Poslovno komuniciranje dr. Damijan Mumel 30 
 

30 
  

120 180 6 

SKUPAJ 30 
 

30 
  

120 180 6 
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Opomba: Tabeli po potrebi prekopirajte in dodajajte ali brišite vrstice. Priporočamo, da za vrstici skupaj in delež uporabite formule za izračun. V 
predmetnik se vključijo vse obveznosti, tudi praktično usposabljanje in diplomska/magistrska naloga ali doktorska disertacija. Izbirni predmeti 
se vpišejo kot Izbirni predmet 1, Izbirni predmet 2 … Izbirni predmeti se nato navedejo v posebni tabeli. 
 
Opomba: Tabelo po potrebi kopirajte pod posamezne semestre ali letnike. 
 

23. Delež izbirnosti po letnikih (razmerje med ECTS točkami, ki jih študent pridobi z obveznimi in izbirnimi vsebinami) 
(Po potrebi vstavite vrstice nad vrstico Skupaj.) 
 

Letnik Obvezne vsebine Izbirne vsebine Praktično usposabljanje Diplomska/magistrska 
naloga ali doktorska 
disertacija  

1. letnik 60 ECTS (100%) 0 ECTS (0%) /  

2. letnik 37 ECTS (62%) 11 ECTS (18%) 12 ECTS (20%)  

3. letnik 33 ECTS (55%) 18 ECTS (30%) 7 ECTS (12%) 8 ECTS (13%) 

Skupaj 130 ECTS (72%) 23 ECTS (13%) 19 ECTS (11%) 8 ECTS (4%) 
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24. Predmeti so medsebojno horizontalno povezani.     da  ne 
 

Utemeljitev:  Horizontalna povezanost:  
- širino študijskih znanj zagotavlja zlasti vsebinski modul prvega letnika študija s 
temeljnimi predmeti študijskega programa ( Osnove organizacije in splošnega 
managementa, Osnove ekonomike podjetja, Osnove ekonomije, Gospodarsko pravo, 
Sociologija, Gospodarska matematika, Osnove marketinga, Osnove računovodstva, Osnove 
poslovne informatike, Osnove finančnega poslovanja, Tuji poslovni jezik I), ki se nadgrajuje v 
drugem in tretjem letniku z dodatnimi ekonomskimi (Ekonomska politika) in poslovnimi 
vsebinami (Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva, E-poslovanje, Politika 
podjetja in strateški management). Na ta način dobivajo specializacijska znanja znotraj 
študijskih usmeritev širši horizont z vidika ekonomskega in poslovnega obvladovanja 
procesov v organizacijah znotraj ekonomskega in pravnega ustroja družbe, hkrati pa razvijejo 
občutek za večplastnost (preseganje pogleda funkcije, ki jo predstavljajo vsebine izbrane 
študijske usmeritve) poslovnih situacij in njihovo kompleksnost v stvarnem poslovnem 
življenju; 
- s primernim izborom izbirnih predmetov znotraj izbrane usmeritve ( npr. za 
usmeritev Marketing predmeti: Ekonomika turizma, Spletne in multimedijske tehnologije, 
Podjetništvo)  ter iz uvodnega nabora kvantitativnih in tehno-ekonomskih znanj krepijo 
študenti večplasten (interdisciplinaren) pogled na poslovanje organizacij, z izbirnimi 
predmeti znotraj usmeritve pa lahko razširijo znanja z izbranega funkcijskega področja 
(vsebinskega profila usmeritve), nato pa v okviru izbirnega predmeta strokovnega razvoja 
(predmeti Kultura in etika podjetja, Metode ustvarjalnega reševanja problemov, Organizacija 
strokovnega dela in upravljanja s časom, Računalniški pripomočki v poslovnem okolju, 
Poslovno komuniciranje, Tuji poslovni jezik) dodatno krepijo svoje splošne kompetence 
(komunikacijske veščine, zmožnost racionalnega in etičnega sprejemanja poslovnih 
odločitev, učinkovitega dela in organizacije dela, tudi z rabo računalniške podpore); 
- diplomsko delo in praktično usposabljanje v delovnem okolju sta prav tako študijski 
vsebini, ki na eni strani omogočata študentu, da poglobi svoja strokovna znanja s področja 
izbrane specializacije študijske usmeritve, na katero je vpisan, hkrati pa, da horizontalno 
razširi svoja znanja z določenih funkcijskih, sektorskih ali drugih področij, na katerih delujejo 
organizacije kot (zasebni, javni) ekonomski subjektu. 

 
25. Predmeti so medsebojno vertikalno povezani.      da  ne 

 

Utemeljitev: Vertikalna povezanost:  
- v prvem letniku poslušajo študenti temeljne predmete programa ( Osnove organizacije in 
splošnega managementa, Osnove ekonomike podjetja, Osnove ekonomije, Gospodarsko pravo, 
Sociologija, Gospodarska matematika, Osnove marketinga, Osnove računovodstva, Osnove 
poslovne informatike, Osnove finančnega poslovanja, Tuji poslovni jezik I), ki vključujejo osnove 
ekonomskih in poslovnih disciplin, pridobijo pa tudi temeljna znanja iz podpornih neekonomskih 
disciplin (pravo, matematika) in tujega jezika. Vsebinsko oblikujejo študenti osnovne ekonomske 
kompetence (razumevanje delovanja organizacij kot poslovnih subjektov v družbeno 
ekonomskem okolju, strukturiranje družbenih procesov in razumevanje osnovnih ekonomskih 
kategorij) in temeljne analitične kompetence; 
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- v drugem letniku pridobivajo študenti osnovna specializacijska strokovna (poslovna) 
znanja v okviru študijskih usmeritev (temeljna poslovna znanja s področja poslovnih funkcij 
oziroma sektorja dejavnosti – npr. javni sektor). Specializacija ni pretirano ozka, saj pridobivajo 
študenti v tem letniku še druga temeljna (skupna) poslovna in ekonomska znanja, hkrati pa imajo 
možnost, da poglobijo svoja znanja s področja komunikacijskih veščin, spretnosti pri 
organiziranju strokovnega dela in gospodarne izrabe časa, zmožnosti analitične presoje in 
reševanja problemov, uporabe računalniških pripomočkov in etičnih presoj v poslovnih 
situacijah; 
- v tretjem letniku nadalje poglobijo temeljna poslovna znanja s področja poslovnih funkcij 
oziroma sektorja dejavnosti (javni sektor), pridobijo pa tudi znanja o celovitem pristopu k 
vodenju poslovne politike organizacij in strateškem usmerjanju poslovnih procesov. Tudi v tem 
letniku imajo študenti možnost, da nadalje poglobijo svoje kompetence (znanja in spretnosti) s 
področja komunikacijskih veščin, spretnosti pri organiziranju strokovnega dela in gospodarne 
izrabe časa, zmožnosti analitične presoje in reševanja problemov, uporabe računalniških 
pripomočkov in etičnih presoj v poslovnih situacijah; 
- dodatno vertikalno poglobitev znanj lahko študenti dosežejo z izborom obeh 
poglobitvenih usmeritvenih predmetov (Projektni management, Management kadrov) v drugem 
in tretjem letniku ter z izborom dveh izbirnih predmetov (npr. Analiza poslovnega odločanja, 
Tehnologija in podjetniško varstvo okolja, Oblikovanje organizacije, Korporacijsko 
podjetništvo,…) v študijskem programu. 

 
26. V študijskem programu je predvideno praktično usposabljanje.   da  ne 
 
27. Praktično usposabljanje bo trajalo ___380__ ur. 
 
28. V ta namen so podpisani sporazumi in pogodbe z organizacijami, ki bodo omogočile 

praktično usposabljanje.        da  ne 
 

Utemeljitev:  
Fakulteta sklepa vsako leto z izbranimi organizacijami idr. institucijami, ki omogočajo 
praktično usposabljanje, sporazume o izvajanju obvezne študijske prakse študentov, s 
katerimi se določi vsebina strokovnega študijskega usposabljanja ter medsebojne obveznosti 
pri izvajanju študijske prakse študentov. 
Praktično usposabljanje študentov v delovnem okolju obsega 19 ECTS. Obvezna študijska 
praksa ima značaj strokovnega izpopolnjevanja znotraj študijske usmeritve, tako da opravi 
študent strokovno usposabljanje v izbrani organizaciji na osnovi vsebinskih zahtev, ki so 
določene za študijsko usmeritev, na katero je vpisan. 
Strokovno usposabljanje se lahko organizira tudi tako, da se izvaja med študijskim procesom 
v mentorskih podjetjih kot sestavni del študijskega procesa študijske usmeritve in se vključi v 
urnik izvedbe študijskega procesa. Kot praktično usposabljanje se lahko priznajo tudi 
vodstvene in strokovne aktivnosti pri vodenju strokovnih organizacij in centrov v okviru 
fakultete (npr. Karierni center EPF), ki ga izvede študent po posebnem programu. 
Podrobneje uredi pravila glede praktičnega usposabljanja senat Ekonomsko-poslovne 
fakultete s posebnim pravilnikom.  
Sklenjeni dogovori:  
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Vilkograd d.o.o.; Almont d.o.o.; Štajerles trade d.o.o.; Rimljan d.o.o.; Hagspiel d.o.o.; Gores 
d.o.o.; Dom prihodnosti d.d.; Pavčnik d.o.o.; STRUC MUTA kmet. mehanizacija d.o.o.; PAM 
Fliper d.o.o.; Firmus d.o.o.; Maksim d.o.o.; GIIP, d.o.o.; Unior d.d.; MOM d.o.o.; 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.; Gradis BP Maribor d.o.o.; Apis-Vita d.o.o.; TISM d.o.o.; M 
PLUS d.o.o.; Turizem in gostinstvo Smogavc; AJM okna-vrata-senčila d.o.o.; PJP d.o.o.; 
LACARA d.o.o.; Flora d.o.o.; Abrasiv Muta d.o.o.; Inter diskont d.o.o.; RM Plus, podjetje za 
raziskove in marketing d.o.o.; Prva finančna agencija d.o.o.; Terraplant svetovanje in 
proizvodnja d.o.o.; Kadring d.o.o.; Xenox d.o.o.; Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi 
d.o.o.; Toledo d.o.o.; Viribus Unitis d.o.o.; HAAS DOM d.o.o.; Naftna družba HORIZONT 
d.o.o.; Moga družba za urejanje okolja d.o.o.; Alba d.o.o.; Fima projekti d.o.o.; DELTA - IN 
d.o.o.; Vitakraft Hobby program d.o.o.; Tukano d.o.o.; Ekonomsko-poslovna fakulteta 
Maribor. 
Študentje lahko opravljajo praktično usposabljanje preko organizacije AIESEC v tujini. 
Trenutno imajo na razpolago 1830 management praks. 
Fakulteta ima podpisan sporazum o organiziranju praktičnega usposabljanja s Štajersko 
gospodarsko zbornico. 

 
29. Pogoji za vpis v program:  

 

Utemeljitev:  
V visokošolski strokovni študijski program “Poslovna ekonomija” se lahko vpiše: 
• kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu; 
• kdor je opravil maturo v kateremkoli srednješolskem programu; 
• kdor je opravil zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu; 
• kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli srednješolski program. 

 
30. Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa: 
 

Utemeljitev:  
Če je vpis omejen, so kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi, maturi 
oziroma zaključnem izpitu (60% točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk). Enak 
sistem izbora velja pri kandidatih, ki so končali pred 1.6.1995 katerikoli srednješolski 
program. 
Morebitne omejitve vpisa v študijski program določi senat Ekonomsko-poslovne fakultete po 
1. prijavi, morebitne omejitve vpisa na posamezne študijske usmeritve pa z letnim načrtom 
izvedbe študija. 

 
31. Visokošolski zavod kandidatom priznava pridobljeno znanje, usposobljenost ali 

zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki po 
vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-
specifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom, in sicer 
kot opravljeno študijsko obveznost, ovrednoteno po ECTS.  da  ne  
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Utemeljitev: UM EPF priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti 
na podlagi Pravilnika o priznavanju in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski 
program. Pravilnik se nahaja na povezavi: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12762.  
Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi 
vloge kandidata, ki v pristojnem referatu za študentske zadeve vloži vlogo za priznavanje. 
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti mora vsebovati obrazec za priznavanje z ustreznimi 
prilogami oziroma dokazili. 
Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti obsega oddajo vloge, 
dopolnitve vloge, obravnavo vloge pristojnega organa članice, izdajo odločbe in postopek za 
pritožbo kandidata zoper izdan sklep. 

 
32. Prizna se lahko za največ __30__ ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega 

programa 
 

Utemeljitev:  
Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do predvidoma največ 30 
ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih ter pri praktične 
usposabljanju, skladno s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred 
vpisom v študijski program. http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12762. 

 
33. Pogoji za napredovanje po programu: 

 

Študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 
ECTS.  
Za napredovanje iz 2. v 3. letnik pa mora praviti vse obveznosti 1. letnika in obveznosti 2. 
letnika v obsegu vsaj 45 ECTS.  

 
34. Predvideno je, da bo delež študentov, ki bodo napredovali v višji letnik, po letnikih: 

 

Utemeljitev: Predvidoma bo v 2. letnik napredovalo 60% študentov, v 3.letnik pa 85% 
študentov. 

 
35. Glede na število vpisanih študentov je predviden _90_ % delež diplomantov..  
 
36. Pogoji o prehodih med programi:  

 

Utemeljitev: Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov v visokošolski strokovni študijski 
program “Poslovna ekonomija”  
Študent se lahko prepiše iz univerzitetnega študijskega programa EPF in ustreznih 
univerzitetnih študijskih programov ekonomskih, poslovnih, upravnih, pravnih in 
družboslovnih ved drugih visokošolskih zavodov v 2. letnik visokošolskega strokovnega 
študijskega programa, če je opravil obveznosti prvega letnika dosedanjega univerzitetnega 
študijskega programa v obsegu najmanj 40 kreditnih točk in ni prekinil študija. Študent 
skupaj z vlogo predloži uradni izpis iz dosedanjega programa in potrdilo o izpolnjenih vseh 

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12762
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=12762
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obveznostih na dosedanjem študiju. V kolikor je opravil v programu, v katerega je bil vpisan, 
študijske obveznosti, ki niso identične z vsebinami 1. letnika visokošolskega študijskega 
programa, v katerega se vpisuje, lahko zaprosi za dodatno priznavanje študijskih obveznosti 
iz identičnih študijskih vsebin 2. oziroma 3. letnika visokošolskega programa “Poslovna 
ekonomija”; v kolikor v programu ni identičnih študijskih vsebin, se mu lahko opravljene 
študijske obveznosti priznajo v breme kreditov pri izbirnih predmetih. V kolikor v študijskem 
programu, iz katerega se želi prepisati, ni opravil študijskih obveznosti iz vsebin, ki jih 
pokrivajo temeljni predmeti iz prvega letnika študijskega programa (Osnove organizacije in 
splošnega managementa, Osnove ekonomije, Gospodarsko pravo, Osnove ekonomike 
podjetja, Osnove marketinga, Osnove računovodstva, Osnove finančnega poslovanja), mora 
v 2. letniku opraviti preizkus znanja pri tistih predmetih, ki mu jih določi komisija senata za 
študijske zadeve EPF. Tako pridobljeni krediti se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za vpis 
v 3. letnik. 
Študentom univerzitetnega študijskega programa EPF in drugih ustreznih univerzitetnih 
študijskih programov je omogočen prehod v 3. letnik visokošolskega študijskega programa 
“Poslovna ekonomija”, pri čemer jim določi obseg manjkajočih študijskih obveznosti, ki jih 
morajo opraviti, če želijo diplomirati v tem programu, komisija senata EPF za študijske 
zadeve na predlog predstojnika študijske usmeritve, na katero so se ob prehodu vpisali. 
 
Prehodi med ustreznimi visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi  
Študentom dosedanjega visokošolskega strokovnega programa EPF “Poslovna ekonomija” in 
drugih ustreznih visokošolskih študijskih programov prve stopnje (ekonomskih, poslovnih, 
upravnih, pravnih in družboslovnih ved) je omogočen prehod v visokošolski strokovni 
študijski program “Poslovna ekonomija”, pri čemer jim določi obseg manjkajočih študijskih 
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v tem programu, komisija senata EPF 
za študijske zadeve na predlog predstojnika študijske usmeritve, na katero so se ob prehodu 
vpisali. Študenti priložijo pisni vlogi uradni izpis iz dosedanjega programa in potrdilo o 
izpolnjenih vseh obveznostih na dosedanjem študiju.  
 
Prehodi diplomantov iz ustreznih višješolskih študijskih programov v visokošolski strokovni 
študijski program “Poslovna ekonomija” 
Diplomant, ki je diplomiral na višješolskem študijskem programu s področja ekonomskih, 
poslovnih, upravnih, pravnih in družboslovnih ved, ki je bil sprejet pred letom 1994, se lahko 
vpiše na študij ustrezne usmeritve v 3. letnik visokošolskega strokovnega programa. Do 
zaključka študija mora opraviti izpite pri treh usmeritvenih predmetih iz 2. letnika in 
predpisane študijske obveznosti v 3. letniku na izbrani smeri študija. V kolikor se želi vpisati 
na drugo usmeritev, ki ni identična s smerjo višješolskega študija, na katero je bil vpisan, mu 
določi fakulteta dodatne študijske obveznosti iz 2. letnika (preizkusi znanja iz temeljnih 
predmetov usmeritve v 2. letniku ter enega izbirnega predmeta), ki jih mora opraviti do 
zaključka študija. K pisni vlogi za prepis v študijski program mora študent predložiti uradni 
izpis o opravljenih študijskih obveznostih iz dosedanjega programa. 
 
Prehodi iz drugih ustreznih višješolskih študijskih programov v visokošolski strokovni študijski 
program “Poslovna ekonomija” 
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Študent, ki je diplomiral na višješolskem študijskem programu (ki je bil sprejet po 1. 1. 1994) 
z ustreznega študijskega področja (ekonomske, poslovne, upravne, pravne in družboslovne 
vede) iz drugih visokošolskih zavodov, se lahko vpiše v 2. letnik visokošolskega študijskega 
programa “Poslovna ekonomija” na izbrano študijsko usmeritev. Morebitne dodatne 
študijske obveznosti iz 1. letnika tega študijskega programa predpiše študentu komisija za 
študijske zadeve EPF na osnovi primerjave predmetnika s predmetnikom višje šole, na kateri 
je diplomiral. K pisni vlogi za prepis v študijski program mora študent predložiti uradni izpis iz 
dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih vseh obveznostih na dosedanjem 
študiju. 

 
37. Program vsebuje dele, ki jih je mogoče posamezno zaključiti.   da  ne 

 

Utemeljitev: Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti. 

 
38. Pogoji za dokončanje študija: 

 

Utemeljitev: V visokošolskem strokovnem študijskem programu “Poslovna ekonomija” mora 
študent opraviti vse študijske obveznosti, ki jih določa študijski program za študijsko 
usmeritev, na katero je vpisan, pripraviti in uspešno zagovarjati delo diplomskega seminarja - 
pridobiti vse kreditne točke (180 ECTS) iz študijskega programa. 

 
39. Strokovni oziroma znanstveni naslov: 

 

Ko je opravil(a) vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, pridobi 
diplomant(ka) visokošolskega strokovnega študijskega programa “Poslovna ekonomija” 
strokovni naslov “ diplomirani ekonomist (VS)” oziroma “ diplomirana ekonomistka (VS)”. 
Strokovni naziv se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (VS).  
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D.2 PODALJŠANJE AKREDITACIJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 
 

1. Študijski program je v celoti javno objavljen.     da  ne 
 

Utemeljitev: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje »Poslovna ekonomija« je 
objavljen na spletni strani fakultete. Spletna stran objave: http://www.epf.uni-
mb.si/stud_prog/bvs/default.aspx in na spletni strani univerze http://www.uni-
mb.si/podrocje.aspx?id=425. 

 
2. Za zagotavljanje učnih izidov študentov in ciljev visokošolskega zavoda ter njegovih 

organizacijskih enot ima zavod primerna razmerja med številom visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev, podpornih delavcev, tj. strokovnih, 
upravnih in tehničnih sodelavcev, ter med številom študentov.   da  ne 
 

Utemeljitev: 
Na visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje »Poslovna ekonomija«je vpisanih 826 
rednih in izrednih študentov in ponavljalcev. Na fakulteti je redno zaposlenih 78 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Redno zaposlenih znanstvenih delavcev je 79. 
Podpornih delavcev je redno zaposlenih 36.  
Na 1 delavca iz skupine visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 10,59 študentov. Na 1 delavca 
iz skupine znanstevnih delavcev je 10,45 študentov. Na 1 delavca iz skupine podpornih 
delavcev je 22,94 študentov. 

 
3. Delež študentov, ki napredujejo v višji letnik, je po letnikih:  

 

Utemeljitev: 
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje »Poslovna ekonomija«« se je začel izvajati 
v študijskem letu 2006/2007.  
Primerjava gibanja števila rednih in izrednih študentov (brez ponavljalcev) visokošolskega 
strokovnega študijskega programa 1. stopnje »Poslovna ekonomija« po letnikih in letih: 
2007/2008 
Iz 1. v 2. letnik: ( 153/351 ) * 100 = 43,59% 
2008/2009 
Iz 1. v 2. letnik: ( 253/350 ) * 100 = 72,28% 
Iz 2. v 3. letnik: ( 147/153 ) * 100 = 96,08% 
2009/2010 
Iz 1. v 2. letnik: ( 216/320 ) * 100 = 67,50% 
Iz 2. v 3. letnik: ( 237/253 ) * 100 = 93,67% 
2010/2011 
Iz 1. v 2. letnik: ( 205/352 ) * 100 = 58,24% 
Iz 2. v 3. letnik: ( 202/216 ) * 100 = 93,52% 
 
Vzroki za takšne deleže oz. stopnje prehodnosti: 

http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/bvs/default.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/stud_prog/bvs/default.aspx
http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=425
http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=425
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• Izpopolnjen študij na daljavo (e-učilnica), ki omogoča kakovostnejše izvajanje vseh 
študijskih programov fakultete, saj ga uporablja večina učiteljev (povečevanje ažurnosti, 
informiranosti študentov o vsebini in izvedbi študijskega procesa). 
• Izvajanje visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje »Poslovna 
ekonomija« vključuje več aktivnega dela študentov in več povezav med teorijo in prakso 
(tudi vabljenih predavanj, predavanj gostujočih strokovnjakov iz prakse). 
• Spodbujanje projektnega in skupinskega dela (študija in raziskovanja), razvoj 
kompetenc za uporabo pridobljenega znanja pri reševanju praktičnih strokovnih problemov 
(teme študijskih projektov, seminarskih del in diplomskih seminarjev, ki obravnavajo izbrane 
probleme iz prakse). 
• Dovolj uspešna izvedba študijskega procesa glede na kazalnik prehodnost med letniki 
(uveljavljanje sodobnih načinov študija in pedagoškega dela, predvsem poučevanje s 
sprotnimi preverjanji znanja – vmesnimi testi, aktivnim delom itd. – omogoči študentom, 
aktivnim med študijem, med semestrom opraviti mnoge obveznosti pri posameznih 
predmetih, kar vpliva na uspešno izvedbo študijskega procesa). 
 
Ukrepi za izboljšanje: 
• Nadaljevali bomo z uporabo sodobnih pristopov v pedagoškem delu (sprotno 
preverjanje, vmesni testi itd.), poskušali bomo ohraniti in/ali zvišati obstoječo prehodnost pri 
posameznih predmetih in tako izboljšati skupno prehodnost med letniki. 
• Nosilce predmetov bomo pri pripravi in ažuriranje e-gradiv spodbujali tudi v 
prihodnje. 
• Ohranili in razširili bomo tutorsko podporo študentom. 

  
4. Delež diplomantov v generaciji glede na število vpisanih študentov v letih od zadnje 

akreditacije je: 
 

Utemeljitev: 
Redno trajanje študija visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
»Poslovna ekonomija« je 5 let. 
Pri izračunu smo upoštevali redno in izredno vpisane študente, brez ponavljalcev, ki so 
diplomirali v rednem roku. 
Delež diplomantov, ki so diplomirali v rednem roku: 
leto 2009: ( 21/351 ) * 100 = 5,98% 
leto 2010: ( 66/350 ) * 100 = 18,86% 
 
Načrtovani ukrepi: 
• Nadaljevanje sistematičnega spremljanja izvajanja visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 1. stopnje »Poslovna ekonomija« (npr. raven študijske obremenitve 
študentov, raven pridobljenega znanja ipd.). 

 
5. Kadrovska struktura je: 

 stabilna,          da  ne 

 primerna stopnji in vrsti študijskega programa.     da  ne 
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Utemeljitev: 
Delež redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti je 67,83%. Pri 
izračunu smo upoštevali vse redno zaposlene visokošolske učitelje in sodelavce ter jih 
primerjali z vsemi redno zaposlenimi na fakultetai. 
Delež redno zaposlenih znastvenih delavcev na fakulteti je 68, 69%. Pri izračunu smo 
upoštevali vse redno zaposlene znanstvene delavce in jih primerjali z vsemi redno 
zaposlenimi na fakulteti. Delež redno zaposlenih znanstvenih delavcev je v primerjavi z 
deležom redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev nekoliko višji, saj imamo na 
fakulteti zaposleno tudi eno raziskovalko za določen čas, ki sodeluje na projektu. 
Pri izvedbi študijskih programov na UM EPF sodeluje tudi 9 zunanjih sodelavcev, ki opravijo 
0,014% izvedbe programov. Redno zaposleni visokošolski učitelji pa opravijo 99,986% 
izvedbe programov. 
Delež redno zaposlenih podpornih delavcev na fakulteti je 100%. 

 
6. Visokošolski zavod po potrebi, glede na rezultate samoevalvacij, posodablja: 

 vsebino učnih načrtov,        da  ne 

 metode učenja in poučevanja.       da  ne 
 

Utemeljitev: 
Rezultati samoevalvacij, ki so vplivali na posodobitve vsebin učnih načrtov, metod učenja in 
poučevanja: 

 Uvajanje oblik interaktivnega študija v izvedbo študijskih programov (npr. različne oblike 
učnih aktivnosti v elektronski obliki, uporaba orodij za komunikacijo in medsebojno 
sodelovanje študentov, tutorska podpora študentov, uvajanje študentov v projektno delo 
idr.).  

 pospešiti dograjevanje modela e-publikacij na fakulteti po študijskih programih, letnikih 
in smereh v skladu s sistemskimi možnostmi 
 

Rezultati teh ukrepov: 

 v spremenjenih in dopolnjenih učnih načrtih predmetov so učitelji predvideli uporabo 
tudi tuje literature kot osnovne in dopolnilne študijske literature za predmete, 
spremembe pa so bile potrjene tudi na organih fakultete in univerze; 

 nekatere modifikacije (predvsem posodobitev literature, metod ocenjevanja itd.) 
bolonjskih študijskih programov; 

 Povečanje kakovosti izvedbe študijskega procesa: spodbujanje razmišljanja in 
intelektualne radovednosti študentov, uvajanje aktivnejših študijskih oblik in e-gradiv, 
spodbujanje aktivnega sodelovanja študentov v študijskem procesu, uvajanje novih 
metod poučevanja in učenja, mentorski način dela, redno usposabljanje pedagoškega 
kadra za pedagoško delo ter upoštevanje pedagoške usposobljenosti v habilitacijskih 
merilih, redno izvajanje študentske ankete ter sprejemanje ukrepov na osnovi rezultatov. 

 
7. Študenti so sproti obveščeni o vsaki spremembi študijskega programa.  da  ne 

 

Utemeljitev: 
Študenti so sproti obveščeni o spremembah študijskega programa. Spremembe študijskih 
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programov se sproti objavljajo na spletni strani fakultete. O njih so obveščeni študentje tudi 
preko svojih predstavnikov v komisijah, kolegiju in senatu. O spremembi študijskega 
programa so praviloma obveščeni vsaj tri mesece prej, vendar najkasneje vsaj en mesec 
pred začetkom semestra. 

 
8. Mobilnost študentov je omogočena in vzpodbujana s priznavanjem kreditnih točk 

med visokošolskimi zavodi.        da  ne 
 

Utemeljitev:  
UM, Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje izpelje postopek prijave na 
ravni Evropske komisije za pridobitev  Erasmus Charterja,   ki je podlaga za načrtovanje in 
izvajanje mobilnosti. Za obdobje 2007-2013 je UM pridobila razširjen charter, ki vključuje še 
zraven vseh tipov mobilnosti tudi opravljanje praktičnega usposabljanja za študente v tujem 
okolju. Mobilnosti študentov se načrtuje in izvaja v skladu z Razpisi, ki jih določa Služba za 
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM. Letno prav tako Služba za mednarodno 
sodelovanje UM na nacionalni ravni izpelje postopek prijave in najave za vse tipe mobilnosti 
Nacionalni agenciji CMEPIUS. Najavo za vse tipe mobilnosti UM predhodno posreduje 
Mednarodna pisarna EPF. 
Izvajanje mednarodnih programov na področju izmenjave študentov zahteva urejanje 
formalnosti, informiranje ter organiziranje raznih družabnih aktivnosti za domače in tuje 
študente.  
Urejanje formalnosti v zvezi s študijem v tujini ureja Pravilnik o opravljanju študijskih 
obveznosti v tujini (http://www.epf.uni-
mb.si/med_dej/tudij%20in%20praksa%20v%20tujinipriloge/Nova%20Pravila%20za%20študij
%20v%20tujini.doc), ki določa pogoje za opravljanje študijskih obveznosti v tujini, opravljanje 
študijskih obveznosti v tujini  in priznavanje le-teh.  
V program evropskih programov mobilnosti se lahko vključijo vsi študenti EPF, ki imajo status 
študenta,  obvladajo tuj jezik države gostiteljice, so motivirani in imajo predvsem  željo po 
pridobitvi dodatnih, novih znanj in izkušenj v tujem okolju na osebnostnem in 
profesionalnem področju. 
Vsem študentom EPF se predhodno potrjene obveznosti  s strani pristojnih oseb, priznajo po 
opravljenem študiju v tujini.  V kolikor pride do sprememb pri že predhodno potrjenih 
predmetih  v tujini, MP ponovno izpelje postopek spremembe programa študija v tujini, ki 
študentu po vrnitvi iz tujine omogoča priznavanje študija v tujini. 
Prav tako je zelo dobro organizirano  »Tutorstvo tujim študentom«, v katerem študenti UM 
EPF tujim študentom pomagajo pri vključevanju v študij in študentsko življenje na naši 
fakulteti. Pri izvedbi tutorstva nam pomaga ESN organizacija Univerze v Mariboru. 

 
9. Število študentov drugih domačih ali tujih visokošolskih zavodov, ki so prišli na del 

izobraževanja na ta program, je _179__ . 
 
10. Število študentov, ki so odšli na del izobraževanja na drugi domači ali tuji zavod, je 

_14__ . 
 

http://www.epf.uni-mb.si/med_dej/tudij%20in%20praksa%20v%20tujinipriloge/Nova%20Pravila%20za%20študij%20v%20tujini.doc
http://www.epf.uni-mb.si/med_dej/tudij%20in%20praksa%20v%20tujinipriloge/Nova%20Pravila%20za%20študij%20v%20tujini.doc
http://www.epf.uni-mb.si/med_dej/tudij%20in%20praksa%20v%20tujinipriloge/Nova%20Pravila%20za%20študij%20v%20tujini.doc


134 

 

Utemeljitev: V sklopu mobilnosti prihajajo študentje in odhajajo naši študentje z zavodov 
oziroma na zavode: Karl-Franzens-Universität Graz, Avstrija;  Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt, Avstrija; Fachhochschule Kufstein Tirol, Avstrija; Fachhochschule Technikum 
Kärnten, Avstrija; Wirtschaftsuniversität Wien, Avstrija; Fachhochschule des bfi Wien, 
Avstrija; Vrije Universiteit Brussel, Belgija; Universiteit Gent, Belgija; Haute École de la 
Province de Liège Léon-Eli Troclet, Belgija; Ikonomicheski Universitet Varna, Bolgarija; 
University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Švica; Univerzita Hradec Králové, 
Češka; VŠB-Technická univerzita Ostrava, Češka; Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí 
nad Labem, Češka; Universität Bayreuth, Nemčija; Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 
Nemčija; Universität Bremen, Nemčija; Technische Universität Chemnitz, Nemčija; Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, Nemčija; Philipps-Universität Marburg, Nemčija; Pforzheim 
University  of Applied Sciences, Nemčija; Universität Trier, Nemčija; Bayerische Julius-
Maximilians-Universität Würzburg, Nemčija; Business Academy South West, Danska; Aarhus 
Universitet, Handels- og IngeniørHøjs, Danska; Lyngby Uddannelsescenter, Danska; 
Universidad de Extremadura, Španija; Universidad de Jaén, Španija; Universidad des Las 
Palmas de Gran Canaria, Španija; Universitat de Lleida, Španija; Universidad de Salamanca, 
Španija; Universidad de Zaragoza, Španija; Universidad de Vigo, Španija; Universidad ceu 
Cardenal Herrera, Španija; Universidad de La Laguna, Španija; Université Montesquieu – 
Bordeaux IV, Francija; Université Jean Monnet-St. Ettiene, Francija; École Supérieure de 
Commerce International, Francija; Université de Bourgogne, Francija; Université des Sciences 
et Technologies de Lille, Francija; Université Catholique de Lille, Francija; Université Claude 
Bernard - Lyon 1, Francija; Université Paul Cézanne - Aix Marseille III, Francija; Grande École 
de Commerce INSEEC Paris, Francija; Université Montpellier 1, Francija; Ecole Supérieure de 
commerce de Montepellier, Francija; Ikonomiko Panepistimio Athinon, Grčija; Sveučilište U 
Splitu, Hrvaška; Budapesti Corvinus Egyetem, Madžarska; Budapesti Gazdasági Főiskola, 
Madžarska; Pannon Egyetem Veszprém, Madžarska; Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 
Nizozemska, Instituto Politécnico de Coimbra, Portugalska; Universidade da Beira Interior, 
Portugalska; Universidade do Porto, Portugalska; Instituto Politécnico Porto, Portugalska; 
Instituto Superior de Gestão, Portugalska; Universidade Técnica Lisboa, Portugalska; ISCTE 
Lisbon University Institute, Portugalska; Universidade do Minho, Portugalska; Universidade 
da Madeira, Portugalska; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Poljska; Akademia Podlaska 
w Siedlcach, Poljska; Uniwersitet Ekonomiczny w Poznaniu, Poljska; University of Gdansk, 
Poljska; Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, Romunija; West University of Timisoara, 
Romunija; Högskolan i Jönköping, Švedska; Växjö universitet, Švedska; ABO Akademi 
University, Finska; Tampereen teknillinen yliopisto (TUT), Finska; Tampereen 
ammattikorkeakoulu, Finska; Vaasan Yliopisto, Finska; Kajaani University of Applied 
ScienceFinska; Ekonomická Univerzita v Bratislave, Slovaška; Technická univerzita v 
Košiciach, Slovaška; Ankara Üniversitesi, Turčija; Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turčija; 
Sakarya Üniversitesi, Turčija; Glasgow Caledonian University, Velika britanija; Gediz 
University. 
Podatki o mobilnosti po letih: 
Število domačih ali tujih študentov, ki so prišli na del izobraževanja na ta program: 
2006/2007: 25 
2007/2008: 23 
2008/2009: 39 
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2009/2010:47 
2010/2011: 45 
Število študentov, ki so odšli na del izobraževanja na drugi domači ali tuji zavod: 
2006/2007: / 
2007/2008: 2 
2008/2009: / 
2009/2010:6 
2010/2011: 6 
Študenti UM EPF se odločajo za študijsko izmenjavo v okviru evropskih programov 
mobilnosti predvsem zaradi pridobitve novih teoretičnih in praktičnih izkušenj v okviru 
različnih ekonomskih disciplin, izboljšanja znanja tujega jezika oz. učenja novih jezikov, 
spoznavanja novih kulturnih dimenzij in želje po osebnostni   nadgradnji .  
Mobilnost študentov EPF in tujih študentov vsako leto narašča, vsekakor pa  se ukrepi 
nanašajo na nadaljevanje uspešnega delovanja Mednarodne pisarne na različnih področjih 
mednarodnega sodelovanja (vključevanje v nove študijske izmenjave, sodelovanje v raznih 
projektih, organizacija raznih dogodkov ipd.).  
S projektom Mednarodni dnevi želimo tudi naprej promovirati izmenjevalne programe, tuje 
univerze, tuja podjetja in s tem čimbolj spodbujati študente EPF za mednarodne študijske in 
praktične  izmenjave.   

 
11. Visokošolski zavod zagotavlja pomoč pri učenju in svetovanju študentom. 
            da  ne 

 

Utemeljitev: 
Pomoč pri učenju in svetovanju študentom EPF UM zagotavlja: 
- s tutorstvom v okviru tutorskega sistema; 
- govorilnimi urami vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev; 
- z aktivnim sodelovanjem visokošolskih učiteljev in sodelavcev v spletnih forumih v okviru 

spletne učilnice; 
- dodatnimi konzultacijami pri posameznih predmetih, če je to potrebno; 
- komunikacijo visokošolskih učiteljev in sodelavcev s študenti po elektronski pošti in 

telefonu. Visokošolski učitelji in sodelavci imajo na spletni strani fakultete vsak svojo 
spletno mesto, kjer so objavljeni njihovi kontaktni podatki. 

Namen tutorskega sistema na EPF je: 
1. olajšati študentom vključevanje v univerzitetno okolje; 
2. usmerjati študente skozi študij in jim svetovati pri reševanju splošnih problemov, ki se 
pojavljajo v času študija; 
3. graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto na 
humanizmu, partnerstvu in skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev; 
4. z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in izboljšati 
kakovost študija; 
5. nuditi študentom s posebnimi potrebami pomoč v študijskem procesu.  
Tutor študent je lahko vsak dodiplomski redni ali izredni študent najmanj drugega letnika EPF 
oz. podiplomski študent, ki redno opravlja svoje študijske obveznosti in ima povprečno 
oceno opravljenih izpitov vsaj 7,5 ter diplomant EPF. 
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Organiziranje in delovanje tutorskega sistema na UM EPF ureja Pravilnik tutorskega sistema 
Ekonomsko-poslovne fakultete (http://www.epf.uni-
mb.si/studenti/Dokumenti%20v%20skupni%20rabi/Pravilnik_tutorskega_sistema_EPF_.doc). 

 
 

12. Visokošolski zavod omogoča in vzpodbuja sodelovanje študentov pri znanstveno-
raziskovalnem, umetniškem in strokovnem delu.     da  ne 
 

Utemeljitev: 
Študenti UM EPF so na fakulteti vključeni v znanstveno-raziskovalne in strokovne projekte, 
navajamo nekatere: 
   - Primerjalna analiza relativnih cen v Sloveniji (CRP); 
   - Projekt »BSH Nazarje 2010 – Razvoj gnetilca za testo za kuhinjski aparat MUM4«;  
   - Projekt »Kovinarstvo Bučar 2011 – Priprava in izvedba marketinških aktivnosti za vstop na 
novo tržišče«;  
   - Projekt »Gorenje 2011 – Razvoj vgradnih pečic (Built-in ovens) premium razreda za 
evropsko tržišče«;  
   - Projekt »Priprava zagonskega elaborata projekta Bio Izolacijska Volna – Soven d.o.o.«, 
2007;  
   - Projekt »Priprava zagonskega elaborata projekta Širitev proizvodnih kapacitet podjetja – 
Kovinarstvo Bučar«, 2008;   
   - Projekt »Analiza potenciala tržišča za plasma nove pijače – Radenska d.d., 2009;  
 
Študenti UM EPF, ki so vključeni v znanstevno-raziskovalne in strokovne projekte sodelujejo 
v vseh fazah raziskovalnega in strokovnega dela. Sodelujejo pri pripravi projektov, pri 
zbiranju podatkov, pri obdelavi podatkov in glede na strokovno usposobljenost tudi pri 
interpretaciji dobljenih rezultatov ter oblikovanju predlogov in usmeritev.  
Nosilec posameznega predmeta in raziskovalnega projekta glede na stopnjo obsega in raven 
strokovnosti presodi, koliko in katere študijske obveznosti se študentu, zaradi sodelovanja v 
raziskovalnem projektu, priznavajo v okviru obveznosti izvajnaja rednega študija.  
Primer priznavanja študijskih obveznosti je priznanje študijske prakse, ki jo lahko študent 
opravlja na enem od inštitutov fakultete.  
Drugi primer priznavanja študijskih obveznosti je priznavanje seminarske naloge pri 
predmetu Metode raziskovanja, če študent sodeluje v raziskovalnem projektu v obsegu, ki 
zajema ekvivalent seminarske naloge. 

 
13. Visokošolski zavod spodbuja študente k vključevanju v strokovno delo in povezovanju 

z gospodarstvom in negospodarstvom.       da  ne 
 

Utemeljitev: 
Študenti UM EPF se na fakulteti vključujejo tudi v strokovno delo, ki je povezano z 
gospodarstvom in negospodarstvom. Navajamo nekaj primerov: 
   - Marketinški semafor (splet: http://e-kzm.com/sl/marketinski-semafor);  
   - Študentska marketinška dirka (splet: http://e-kzm.com/sl/marketinska-dirka);  

http://www.epf.uni-mb.si/studenti/Dokumenti%20v%20skupni%20rabi/Pravilnik_tutorskega_sistema_EPF_.doc
http://www.epf.uni-mb.si/studenti/Dokumenti%20v%20skupni%20rabi/Pravilnik_tutorskega_sistema_EPF_.doc
http://e-kzm.com/sl/marketinski-semafor
http://e-kzm.com/sl/marketinska-dirka
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   - Projekt uvajanje storitev Live@edu na Univerzi v Mariboru (splet: http://www.epf.uni-
mb.si/pretekli_dogodek.aspx?ID=266&source=http://www.epf.uni-mb.si);  
   - Laboratorij eksperimentalne ekonomije (splet: http://www.epf.uni-
mb.si/o_fakulteti/instituti/ins_za_fin_in_ban.aspx). 
     - Projekt »Projektni dnevi EPF 2010«;  
   - Projekt »Strokovna ekskurzija MPM v Bruselj 2011«;  
   - Projekt »Projektni dnevi EPF 2007«, 2007;  
   - Projekt »Priprava in izvedba tri dnevne strokovne konference Projektni forum ZPM«, 
2009. 
 
Študenti UM EPF, ki so vključeni v strokovno delo, ki je povezano z gospodarstvom in 
negospodarstvom, sodelujejo v vseh fazah strokovnega dela. Sodelujejo pri pripravi in 
izvajanju projektov. 
Nosilec posameznega predmeta glede na stopnjo obsega in kakovost dela študenta presodi, 
koliko in katere študijske obveznosti se študentu, zaradi sodelovanja v projektu, priznavajo v 
okviru obveznosti izvajnaja rednega študija.  
Primer priznavanja študijskih obveznosti je priznavanje obveznosti ali dela obveznosti pri 
predmetu npr. Projektni management, če študent sodeluje pri pripravi in izvedbi pri katerih 
od zgoraj navedenih aktivnostih, ali priznavanje dela študijskih obveznosti pri predmetu npr. 
Marketing storitev, pri študentih, ki sodelujejo pri izvedbi Marketinškega semaforja ali 
Študentske marketinške dirke. 

 
14. Visokošolski zavod spremlja zaposlovanje svojih diplomantov, njihov nadaljnji študij 

in strokovno izpopolnjevanje ter jim pri tem svetuje.     da  ne 
 

Utemeljitev: 
UM EPF spremlja zaposlovanje svojih diplomantov, tako da jih po končanem študiju, zaprosi, 
da posredujejo podatke o svoji zaposlitvi.  
Podatke o nadaljnem študiju in strokovnem izpopolnjevanju fakulteta pridobi z anketo, ki jo 
pošljemo diplomantom po končanem študiju. 
Za svetovanje pri zaposlovanju in nadaljnem študiju svojih diplomantov skrbijo ustrezne 
službe na fakulteti: Oddelek za študentske in študijske zadeve in Karierni center. 
Svetovanje študentom o nadaljevanju študija poteka tudi v okviru predstavitev usmeritev 
programov druge stopnje za študente zaključnega letnika dodiplomskega študija, v okviru 
informativnih dnevov, Kariernega centra EPF itd. 

 
15. Visokošolski zavod organizirano skrbi za ohranjanje in vzdrževanje stikov s svojimi 

diplomanti.           da  ne 
 

Utemeljitev: 
UM EPF skrbi za ohranjanje in vzdrževanje stikov s svojimi diplomanti na način: 
- vzpostavljanje in razvijanje baze diplomantov EPF, 
- organiziranje domačih in mednarodnih strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic in 
ekskurzij,  

http://www.epf.uni-mb.si/pretekli_dogodek.aspx?ID=266&source=http://www.epf.uni-mb.si
http://www.epf.uni-mb.si/pretekli_dogodek.aspx?ID=266&source=http://www.epf.uni-mb.si
http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/instituti/ins_za_fin_in_ban.aspx
http://www.epf.uni-mb.si/o_fakulteti/instituti/ins_za_fin_in_ban.aspx
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- organiziranje družabnih in športnih srečanj članov na lokalni, nacionalni in mednarodni 
ravni, sodelovanje  s podobnimi domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami,  
- sodelovanje diplomantov pri izvajanju študijskega procesa in razvijanju študijskih 
programov fakultete,  
- obveščanje o znamivih dogodkih na fakulteti in novostih na področju študija. 
Za ohranjanje in vzdrževanje stikov skrbi Alumni klub EPF. 

 
 
 
Opomba: Polja za utemeljitev so omejena (na 1500 znakov s presledki ali 3000 znakov s 
presledki). 
 
 
 
Kraj in datum: Maribor, 10.10.2011 
 
 
Odgovorna oseba:       
(ime, priimek in funkcija)  
 
Redni prof. dr. Samo Bobek, dekan     Podpis: 
 
 
 
 
Redni prof. dr. Danijel Rebolj, rektor     Podpis:  
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C. PRILOGE 
 
E.1 PRVA AKREDITACIJA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

1. Za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda je treba predlogu priložiti: 
poslanstvo, vizijo in strategijo visokošolskega zavoda, osnutek akta o ustanovitvi 
oziroma akt o ustanovitvi in osnutek statuta visokošolskega zavoda ter osnutek 
poslovnika kakovosti;  

2. sklep senata univerze, če gre za ustanavljanje oziroma preoblikovanje članice 
univerze; 

3. mnenje ustanovitelja, če gre za ustanavljanje javnega visokošolskega zavoda; 
4. načrt za mednarodno sodelovanje visokošolskega zavoda, predvsem v skupnem 

evropskem visokošolskem prostoru; 
5. podatke o raziskovalnih programih, projektih in raziskovalnih skupinah ;  
6. kadrovski načrt, podatke in dokazila o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in 

visokošolskih sodelavcih: dokazila o veljavni izvolitvi v naziv, dokazila o tistih, ki 
izvolitve še nimajo, pripravljena v skladu z minimalnimi standardi agencije (biografije, 
bibliografije, projekti, patenti, objave, nagrade ...), izjave o sodelovanju in soglasja 
delodajalcev, pri katerih je delavec zaposlen;  

7. osnutek meril o izvolitvah v naziv; 
8. dokazila o prostorih in opremi: ustrezno dokazilo o lastništvu oziroma najemne 

pogodbe, uporabna dovoljenja, popis opreme, izjave o varnosti; 
9. načrt za izvedbo študijskega programa, kadar so prostori in oprema na različnih 

lokacijah; 
10. dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer pogodbe o zagotavljanju 

sredstev, sklep upravnega odbora univerze in drugo;  
11. mnenja pristojne zbornice (združenj delodajalcev) ali drugih institucij, pristojnih za 

področja, s katerih so študijski programi;  
12. dogovore s podjetji o praktičnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih 

študentov.  
 
Mnenja iz 11. točke je treba priložiti, če bo visokošolski zavod izvajal programe prve in druge 
stopnje, dogovore s podjetji iz 12. točke pa za visokošolski strokovni študijski program 
oziroma za študijski program, po katerem je predvideno praktično usposabljanje študentov. 
 
 
E.2 PRVA AKREDITACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 
Za prvo akreditacijo študijskega programa je treba predlogu priložiti: 

1. sklep senata univerze in sklep senata članice univerze oziroma samostojnega 
visokošolskega zavoda k predlaganemu študijskemu programu; 

2. učne načrte; 
3. najmanj tri tuje priznane oziroma akreditirane študijske programe iz različnih držav, 

če gre za regulirane poklice, primerjavo z določbami iz ustrezne direktive Evropske 
unije oziroma dokazilo o skladnosti predvsem glede predpisanega števila ur, vsebine 
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programa, znanja oziroma veščin, ki se pridobijo tako s teoretičnim kot praktičnim 
izobraževanjem; 

4. kadrovski načrt, dokazila o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in 
visokošolskih sodelavcih: dokazila o veljavni izvolitvi v naziv za vse nosilce predmetov 
(oziroma o začetem postopku za vnovično ali nadaljnjo izvolitev) v skladu z 
minimalnimi standardi agencije (biografije, bibliografije, projekti, patenti, objave, 
nagrade ...), izjave o sodelovanju, soglasja delodajalcev, pri katerih je delavec 
zaposlen, dokazilo, da bo najmanj polovica visokošolskih učiteljev in sodelavcev polno 
zaposlena; 

5. merila o izvolitvah v naziv; 
6. podatke o skupni najvišji dopustni neposredni in dodatni tedenski pedagoški 

obveznosti; 
7. načrt o mednarodnem sodelovanju (na področju, s katerega je študijski program); 
8. dokazila o vzpostavljenih razmerah za znanstveno, raziskovalno oziroma umetniško 

oziroma strokovno delo: bibliografski podatki, spletni naslov, s katerega so razvidni 
znanstveni, raziskovalni projekti ali programi, raziskovalne skupine ali raziskave za 
gospodarstvo;  

9. dokazila o prostorih in opremi ter načrt za izvedbo študijskega programa;  
10. analizo zavoda za zaposlovanje ali elaborat pristojne zbornice ali združenja 

delodajalcev ali drugih institucij, pristojnih za področje, s katerega so študijski 
programi, o možnostih za zaposlovanje diplomantov; 

11. dogovore ali pogodbe s podjetji o praktičnem usposabljanju predvidenega števila 
vpisanih študentov;  

12. poslovnik kakovosti; 
13. samoevalvacijsko poročilo zavoda, če že izvaja druge akreditirane študijske programe.  

 
Mnenja iz 10. točke je treba priložiti, če se akreditira program prve ali druge stopnje, 
dogovore s podjetji iz 11. točke pa za visokošolski strokovni študijski program oziroma za 
študijski program, po katerem je predvideno praktično usposabljanje študentov. 
 
 
E.3 AKREDITACIJA SKUPNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 
Predlogu za akreditacijo skupnega študijskega programa je treba priložiti: 

1. pogodbo, sporazum ali drugo uradno potrjeno obliko vzajemne opredelitve 
sodelovanja visokošolskih zavodov pri izvajanju skupnega študijskega programa, ki jo 
podpišejo vsi visokošolski zavodi. Pogodba mora vsebovati zlasti podatke:  

 o vseh sodelujočih visokošolskih zavodih z navedbo njihovega statusa po 
nacionalni zakonodaji, njihove akreditacije oziroma ustreznega drugega javnega 
priznanja, ter kratko predstavitvijo njihovega delovanja, 

 o deležih, ki jih pri izvajanju skupnega študijskega programa prevzemajo 
posamezni sodelujoči visokošolski zavodi, še zlasti pa o deležih, ki jih prevzemajo 
visokošolski zavodi iz Republike Slovenije, 

 o akreditaciji delov skupnega študijskega programa, ki jih izvajajo sodelujoči 
visokošolski zavodi iz tujine, 
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 o načelih in načinih skupnega spremljanja, izboljševanja in zagotavljanja 
kakovosti, 

 o pogojih za vpis študentov v skupni študijski program, 

 o uporabi učnih jezikov, 

 o finančnih obveznostih pri izvajanju skupnega študijskega programa, 

 o vsebini in obliki diplome ter načinu podeljevanja diplom, 

 o vsebini in obliki priloge k diplomi ter načinu podeljevanja priloge k diplomi, 

 o drugih medsebojnih pravicah in obveznostih sodelujočih visokošolskih zavodov 
pri izvajanju skupnega študijskega programa s posebnim poudarkom na pravicah 
študentov; 

2. obrazec diplome in priloge k diplomi; 
3. podatke o vseh nosilcih študijskega programa, tudi tistih delov programa, ki se 

izvajajo na sodelujočih oziroma tujih visokošolskih zavodih. 
 
 
E.4 PODALJŠANJE AKREDITACIJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 
Za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in študijskega programa je treba predlogu 
priložiti: 

1. ustanovitveni akt in statut visokošolskega zavoda; 
2. samoevalvacijsko poročilo visokošolskega zavoda za študijsko leto, pred katerim se 

opravlja zunanja evalvacija, in analizo vseh področij delovanja visokošolskega zavoda 
iz vseh let po zadnji akreditaciji z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in ukrepi za njihovo 
odpravo; 

3. poslanstvo, vizijo in strategijo visokošolskega zavoda;  
4. letni program dela visokošolskega zavoda, in sicer za zadnje koledarsko leto pred 

zunanjo evalvacijo in za tisto, v katerem zunanja evalvacija poteka; 
5. finančno poročilo visokošolskega zavoda za zadnje koledarsko leto; 
6. poslovnik kakovosti; 
7. dokazila o kakovosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter 

znanstvenih delavcev, kot jih priznava stroka; 
8. analize izsledkov študentskih anket oziroma drugih oblik spremljanja mnenj 

študentov o kakovosti izvajanja študijskega programa za zadnja tri študijska leta; če je 
od zadnje akreditacije poteklo manj kot tri leta, pa za celotno obdobje po njej;  

9. analize izsledkov anket in drugih oblik spremljanja diplomantov visokošolskega 
zavoda; 

10. seznam evidenc, ki jih vodi visokošolski zavod. 
 
 


