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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.

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.

Fakulteta za
ekonomijo in informatiko



PREDMETNIK SMERI
UPRAVLJANJE POSLOVNIH SISTEMOV

 Učna enota/predmet   OŠD KT
1. letnik
1. Metode raziskovalnega dela  40 8
2. Strateški menedžment  30 7
3. Menedžment informacijskih sistemov 30 7
4. Makroekonomija II   40 8
5. Mikroekonomija II   40 8
6. MODUL**:  1. predmet  25 6
7.   2. predmet  25 6MODUL**:
8.   3. predmet  25 6MODUL**:
9. Aplikativna raziskovalna naloga 5 4
 SKUPAJ    260 60
2. letnik
1. Marketing    30 7
2. Izbirni predmet 1*   25 6
3. Izbirni predmet 2*   25 6
4. Izbirni predmet 3*   25 6
5. Strokovni članek   0 5
6. Magistrski seminar   10 0
7. Magistrsko delo   0 30
 SKUPAJ    115 60

Legenda kratic:

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

Izbirni predmeti:
• Planiranje in vodenje projektov
• Mediji in odnosi z javnostjo
• Obvladovanje kakovosti in poslovne odličnosti
• Socialni kapital v organizaciji
• Teorija odločanja
• Sodobne organizacijske teorije
• Računovodstvo samostojnih podjetnikov
• Ustvarjalnost v organizaciji
• Organizacijsko vedenj

Opombi:

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

**Module tvorijo trije predmeti, ki so zaokrožene celote posameznih 
vsebinskih področij. Študenti lahko glede na interese izberejo 
naslednje module: Računovodstvo, Trženje, Kadri ter Pravo v 
upravljanju in poslovanju.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
UPRAVLJANJE POSLOVNIH IN INFORMACIJSKIH 

SISTEMOV – 2. STOPNJA

Magistrski študijski program Upravljanje poslovnih in 
informacijskih sistemov omogoča študentom, da pridobijo 
strokovno znanje in usposobljenost za:
ź takojšnjo zaposlitev na delovnih mestih visokega vodstvenega 

kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in 
državne uprave,

źnadaljevanje študija na tretji stopnji,
źneposredno vključevanje v zahtevne in hitro spreminjajoče se 

mednarodne gospodarske, negospodarske, socialne in 
kulturne tokove.

S pridobljenim znanjem bodo študenti razvili kompetence za 
vodenje najzahtevnejših delovnih procesov. Sposobni bodo 
kritične refleksije, samostojnega vodenja skupinskega dela in 
uresničevanja ustvarjalnih zmožnosti. Prednost programa je 
njegova interdisciplinarnost, saj študente usposobi za takojšnjo 
uporabo strokovnega znanja, postopkov in tehnik ter  jih 
podpira pri razvoju sposobnosti za pogajanja, odločanje in 
uresničevanje sprejetih odločitev, razvijajo pa tudi kompetence 
s področja računalništva in informatike.

Diplomanti smeri Upravljanje poslovnih sistemov bodo 
usposobljeni za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih 
problemov s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja 
organizacije, organiziranja poslovnih sistemov, prava in 
poznavanja predpisov ter upravljanja s sredstvi in kadri. 

Diplomanti smeri Upravljanje in razvoj informacijskih 
sistemov bodo znali uporabiti pridobljeno znanje računalništva 
in informatike na raznovrstnih strokovnih področjih ter bili 
sposobni spremljanja najnovejših znanstvenih rezultatov na 
raznovrstnih področjih računalništva, informatike, 
naravoslovja, tehnologije in tehnike.

Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiran pri Svetu Republike Slovenije 
za visoko šolstvo (sklep št. 2/87-2006 z dne 13. 6. 2006) in 
Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (odločba št. 0141-11/2011/32 z dne 16. 10. 2014).

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.

PREDMETNIK SMERI UPRAVLJANJE
IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV

 Učna enota/predmet   OŠD KT
1. letnik
1. Metode raziskovalnega dela  40 8
2. Strateški menedžment  30 7
3. Menedžment informacijskih sistemov 30 7
4. Razvoj in vzdrževanje programskih 30 8
 sistemov
5. Digitalno poslovanje   30 6
6. Izdelava spletnih aplikacij  30 8
7. Podatkovna analitika   30 8
8. Informacijski in komunikacijski sistemi 30 8
 SKUPAJ    250 60
2. letnik
1. Kognitivna znanost   30 7
2. Obvladovanje informatike  30 5
3. Izbirni predmet 1*   25 6
4. Izbirni predmet 2*   25 6
5. Izbirni predmet 3*   25 6
6. Magistrski seminar   10 0
7. Magistrsko delo   0 30
 SKUPAJ    145 60

Legenda kratic:

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

Izbirni predmeti:
• Spletne aplikacije in e-izobraževanje
• Informacijski sistemi v zdravstvu
• Odločitveni modeli
• Računalniška grafika
• Menedžment poslovnih procesov
• Podatkovna skladišča
• Poslovno modeliranje

Opomba:

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

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.

Fakulteta za
ekonomijo in informatiko



Magistrski študijski program
UPRAVLJANJE POSLOVNIH IN
INFORMACIJSKIH SISTEMOV

UNIVERZA V NOVEM MESTU

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)

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.

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.

Fakulteta za
ekonomijo in informatiko
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