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FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO

FACULTY OF ECONOMICS AND INFORMATICS

Na Loko 2

8000 Novo mesto

Spletna stran: https://fei.uni-nm.si

Elektronski naslov: referat.fei@uni-nm.si

Telefonska številka: 07/ 393 00 20 (referat),

07/ 393 00 30 (dekanat)

Visokošolski strokovni študijski program
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE

ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FEI

Visokošolski strokovni študijski program
Upravljanje in poslovanje – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani ekonomist (VS)
ź diplomirana ekonomistka (VS).

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź redni študij, 
ź izredni študij/e-študij.

Visokošolski strokovni študijski program
Poslovna informatika – 1. stopnja

Strokovni naslov:

1. Za smer Poslovna informatika
ź diplomirani poslovni informatik (VS),
ź diplomirana poslovna informatičarka (VS).
2. Za smer Računalništvo in informatika
ź diplomirani inženir računalništva in informatike (VS),
ź diplomirana inženirka računalništva in informatike (VS).

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź redni študij,
ź izredni študij.

Magistrski študijski program
Upravljanje poslovnih in informacijskih sistemov – 2. st.

Strokovni naslov:
1. Za smer Upravljanje poslovnih sistemov
ź magister ekonomskih in poslovnih ved,
ź magistrica ekonomskih in poslovnih ved.
2. Za smer Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov
ź magister inženir računalništva in informatike,
ź magistrica inženirka računalništva in informatike.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

Fakulteta za
ekonomijo in informatiko

Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v študijske programe so objavljeni na spletnih 
straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.



PREDMETNIK

 Učna enota/predmet   OŠD KT
1. letnik
1. Makroekonomija 1   90 7
2. Podjetništvo    60 5
3. Osnove informacijskih sistemov 75 6
4. Poslovna matematika   90 7
5. Poslovni tuji jezik 1   60 5
6. Mikroekonomija 1   75 7
7. Računovodstvo   105 7
8. Temelji menedžmenta  60 5
9. Poslovno komuniciranje  75 6
10. Poslovni tuji jezik 2   60 5
 SKUPAJ    750 60
2. letnik
1. Menedžment JS in NO  60 6
2. Trženje    60 6
3. Pravni okviri poslovanja  75 6
4. Ravnanje z ljudmi   75 6
5. Menedžment proizv. in storit. procesov 60 6
6. Modeli za odločanje   60 6
7. Poslovne finance   75 6
8. Menedžment kakovosti  60 5
9. Poslovna statistika   90 7
10. Izbirni predmet 1*   60 6
 SKUPAJ    675 60
3. letnik
1. Menedžment kariere   60 6
2. MODUL**:  1. predmet  60 6
3.   2. predmet  60 6MODUL**:
4.   3. predmet  60 6MODUL**:
5. Izbirni predmet 2*   60 6
6. Ekonomika EU in Slovenija  60 6
7. Strokovna  praksa   360 18
8. Diplomska naloga   15 6
 SKUPAJ    735 60

Legenda kratic:

OŠD = organizirano študijsko delo (predavanja, seminarske in 
laboratorijske vaje ali strokovna praksa), KT = kreditne točke.

Opombi:

*Izbirni predmeti omogočajo študentom načrtovanje študija v skladu 
z njihovimi individualnimi potrebami.

**M odule tvorijo  trije predmeti, ki so zaokrožene celote posameznih  
vsebinskih področij. Študenti lahko glede na interese izberejo 
naslednje  module:  Ekonomija ,  Menedžment,  Trženje, 
Računovodstvo, Kadri ter Delovanje EU.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE – 1. STOPNJA

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
Upravljanje in poslovanje omogoča študentom pridobiti 
strokovno znanje in usposobljenost za:
l neposredno zaposlitev po zaključeni prvi stopnji,
l nadaljevanje študija na drugi stopnji in v programih za 

izpopolnjevanje, 
l permanentno strokovno in osebnostno rast,
l razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, 

socialnega in kulturnega okolja.
Diplomanti se bodo zaposlovali na nivoju srednjega 
vodstvenega kadra za visoko strokovna opravila v vseh 
strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne 
uprave. Obvladali bodo reševanje zahtevnih strokovnih 
in delovnih problemov s področij upravljanja, poslovanja 
in poslovodenja organizacije, organiziranja poslovnih 
sistemov, poznavanja prava in predpisov, uporabo 
informacijsko-upravljavskih sistemov in upravljanja s 
sredstvi in kadri. Prednost programa je njegova 
interdisciplinarnost, povezanost s prakso, usposabljanje 
za takojšnjo praktično uporabo strokovnega znanja, 
postopkov in poslovnih tehnik ter razvoj sposobnosti za 
pogajanja, odločanje in za uresničevanje sprejetih 
odločitev.

Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiran pri Nacionalni agenciji 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(odločba št. 6033-89/2012/3 z dne 16. 10. 2014).

Strokovni naslov: 
ź diplomirani ekonomist (VS),
ź diplomirana ekonomistka (VS).

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź redni študij, 
ź izredni študij.

KOMPETENCE

Študenti bodo s študijskim programom razvili naslednje 
kompetence:
l poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem 

okolju organizacije in sposobnost za njihovo analizo, 
sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic,

l usposobljenost za raziskovanje na področju 
upravljanja in poslovanja ter razvoj kritične in 
samokritične presoje, 

l fleksibilna uporaba znanja v praksi, 
l avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)reflektivnost, 

(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost, 
l občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije ter 

razvoj komunikacijskih spretnosti za domače in 
mednarodno okolje, 

l etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v 
poslovnem okolju, spoštovanje nediskriminativnosti 
in multikulturnosti v organizaciji in njenem 
(mednarodnem) okolju, 

l zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega 
odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi 
uporabniki oz. skupinami (lokalna skupnost, 
svetovalne službe, gospodarstvo ipd.) ter zmožnost 
strpnega dialoga, 

l poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in 
potreb posameznika, 

l sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo 
in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov.
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l poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in 
potreb posameznika, 

l sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo 
in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov.
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Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.
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ź dve leti v obsegu 120 KT.
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ekonomijo in informatiko
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Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.
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Upravljanje poslovnih in informacijskih sistemov – 2. st.

Strokovni naslov:
1. Za smer Upravljanje poslovnih sistemov
ź magister ekonomskih in poslovnih ved,
ź magistrica ekonomskih in poslovnih ved.
2. Za smer Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov
ź magister inženir računalništva in informatike,
ź magistrica inženirka računalništva in informatike.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

Fakulteta za
ekonomijo in informatiko

Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v študijske programe so objavljeni na spletnih 
straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.
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