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PRILOGA : PRILAGOJENA IZVEDBA V ZIMSKEM SEMESTRU ŠTUDIJSKEGA LETA 2020/2021 

I. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede 

1. Letnik 

Kombiniran model izvedbe:  
Predavanja, vaje in laboratorijske vaje se za vse predmete izvajajo kombinirano. 

2. Letnik 

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo, razen naslednjih predmetov, ki se izvajajo kombinirano:  
- Celovite informacijske rešitve (P, LV) 

- Informacijski sistemi e-poslovanja (P, LV) 

3. Letnik 

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo, razen naslednjih predmetov, ki se izvajajo kombinirano:  
- E-rešitve za management odnosov s strankami (P, LV) 

- Informacijski management (P, LV) 

- Ekonometrija I (LV) 

 
II. Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija 

1. Letnik 

Kombinirani model izvedbe:  
Predavanja, vaje in laboratorijske vaje se za vse predmete izvajajo kombinirano z izvedbo v živo in izvajanjem na 
daljavo (MS Teams). 

2. Letnik 

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo. 
3. Letnik  

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo, razen naslednjega predmeta, ki se izvaja kombinirano:  
- E-poslovanje (P, LV) 

 
III. Študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede 

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo, razen naslednjih predmetov, ki se izvajajo kombinirano:  
1. Letnik  

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo, razen naslednjega predmeta, ki se izvaja kombinirano:  
- Strateški vidiki informatizacije poslovanja (P, SV) 

2. Letnik  

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo, razen naslednjih predmetov, ki se izvajajo kombinirano:  
- Ekonometrija II (P, LV) 

- Analiza podatkov v marketingu (P) 

- Poslovne informacijske rešitve (P, SV) 

- Strateški vidiki managementa e-poslovanja 

IV. Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje GING 
1. Letnik  

Kombinirani model izvedbe:  
Predavanja, vaje in laboratorijske vaje se za vse predmete izvajajo kombinirano z izvedbo v živo in izvajanjem na 
daljavo (MS Teams). 

2. Letnik  

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo, razen Poslovne angleščina in Poslovna nemščina se izvajata kombinirano. 
3. Letnik  

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo 
 

V. Interdisciplinarni študijski program 2. stopnje GING 

1. Letnik  
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Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo 
2. Letnik  

Predavanja in vaje se izvajajo na daljavo 

 

 

 


