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Studijski program: upravljanje in poslovanje

Stopnja: Prva

Vrsta: visokoSolski strokovni 5tudijski program

Klasius SRV: 5t. l6 203 - visoko5olska strokovnaizobrazba

Trajanje: 3 leta

Obseg: t80 EcTs

Studijsko podrodje: 5t. 34 - poslovne in upravne vede (klasifikacija lsced)

Klasius P: 5t. 3400 - poslovne in upravne vede

Raziskoval no pod rodje: druiboslovne vede (klasifikacija Frascati)

Akreditacija: NAKVIS, slep 5t. 6033-891201213

SPLOSNI PODATKI O PROGRAMU

Pri razvoju visoko5olskega strokovnega Studijskega programa prve stopnje upravljonje in poslovonje so
dosledno upoitevani dokumenti:

o Zakon o visokem.
o Zakon o strokovnih in znanstvenih.
o Merila za akreditacijo visokoSolskih zavodov in Studijskih programov (Ur. list RS,5t. l0l/04),
r Merila za kreditno vrednotenje Studijskih programov po ECTS (Ur. list RS, 5t. 124104).

oPREDELTTEV TEMELJNTH CtLTEV tN KOMPETENC

2,1 Temeljni cilji programa

Visoko5olski strokovni 5tudijski program l. stopnje uprovljonje in poslovonje omogoda Studentom
pridobiti strokovno znanje in usposobljenost za:

. neposredno zaposlitev po zakljudeni prvi stopnji,
o nadalievanje Studija na drugi stopnji in v programih za izpopolnjevanje,
. permanentno strokovno in osebnostno rast ter za
. razumevanje globalnega gospodarskega, politidnega, socialnega in kulturnega okolja.

Diplomanti se bodo zaposlovali na nivoju srednjega vodstvenega kadraza visoko strokovna opravila v
vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in drZavne uprave. Obvladali bodo reSevanje zahtevnih
strokovnih in delovnih problemov s podrodij upravljanja, poslovanja in poslovodenja organizacije,
organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri in
uporabo informacijsl<o-upravljavskih sistemov. Prednost programa je njegova interdisciplinarnost,
povezanost s prakso, usposabljanje za takojinjo praktidno uporabo strokovnega znanja, postopkov in
poslovnih tehnik ter razvoj sposobnosti za pogajanja, odlodanje in za uresnidevanje sprejetih
odloditev.

2.2 Poklicne kompetence

Pri oblikovanju kompetenc za visokoSolski strokovni Studijski program prve stopnje uprovljonje in
poslovonje smo se oprli na usmeritve projekta Tuning, upoitevali smo ocene in mnenja
gospodarstvenikov in visokoSolskih uditeljev.



Studenti bodo v visokoSolskem strokovnem Studijskem programu prve stopnie uprovljonje in
poslovanje pridobili in razvili navedene sploine in predmetnospecifiine kompetence.

Sploine kompetence

Studenti bodo s programom razvili naslednje sploSne kompetence:
. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za njihovo

analizo, sintezo in predvidevanje reiitev ter njihovih posledic,
o usposobljenost za raziskovanje na podrodju upravljanja in poslovanja ter razvoi kritidne in

samokritiine presoje,
e fleksibilna uporaba znania v praksi,
. avtonomnost, (samo)kritiEnost, (samo)reflektivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za

kakovost,
r obdutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije ter razvoj komunikacijskih spretnosti za

domade in mednarodno okolje,
. etidna refleksija in zavezanost profesionalni etiki v poslovnem okolju, spo5tovanie

nediskriminativnosti in multikulturnosti v organizaciji in njenem (mednarodnem) okolju,
o zmoinost vzpostavljanja in vzdrievanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in

drugimi uporabniki oz. skupinami (lokalna skupnost, svetovalne sluibe, gospodarstvo ipd.) ter
zmoinost strpnega dialoga,

. poznavanje in razumevanje razvojnih teieni, razlik in potreb posameznika,

. sposobnost za upravljanje s iasom, za samopripravo in nadrtovanje ter samokontrolo izvalanja

nadrtov.

P re d m etn osp e cifi t n e ko mp ete n ce

Studenti bodo s programom razvili naslednje predmetnospecifiEne kompetence:
. poznavanje in razumevanie utemeljitve in zgodovine temeljnih disciplin s podrodja poslovnih in

upravnih ved, in sicer s podrodja ekonomije, podjetni5tva, poslovne informatike, dloveSkih virov,
kvantitativnih metod, prava in poslovodenja,

o sposobnost za re5evanje konkretnih delovnih problemov na podrodju upravljania in poslovanja z
uporabo znanstvenih metod in postopkov,

. koherentno obvladanje temeljnega znania, pridobljenega pri obveznih predmetih ter sposobnost
povezovanja znanja z razlidnih podroiij in njegova aplikativna uporaba pri implementaciji v
prakso,

o sposobnost pridobivanja, selekcije in evalvacije novih informacij in zmoinost ustrezne
interpretacije v kontekstu na podrodju ekonomije, podjetni5tva, poslovne informatike,
zaposlenih, kvantitativnih metod, prava in poslovodenja,

. razumevanje sploine strukture druiboslovnih ved in povezanost z njenimi poddisciplinami,
predvsem ekonomijo, poslovodenjem, poslovnimi, organizacijskimi in humanistidnimi vedami
(i nterd isci pl inarnost),

o razvoj veidin in spretnosti pri uporabi znanja na dolodenem strokovnem podroiju s pomotjo
praktidnega usposabl jan ja,

o sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na podroilu
upravljanja in poslovanja,

. organizacijske in vodstvene spretnosti v podjetjih in zavodih, mentorstvo 5tudentom in
pripravnikom,

. razumevanle individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno-etidnih
vpra5anj,

. usposobljenost za vodenje oddelka in/ali skupine,
o organiziranje aktivnega in samostojnega dela, usposabljanje zaposlenih za samoizobraievanje,



. usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje doseikov zaposlenih ter oblikovanje povratnih
informacij,

o komuniciranje s strokovnjaki z razlidnih podroiij gospodarskega in druZbenega iivljenla,
o sodelovanje z interesnimi skupinami (dobavitelji, kupci, konkurenco, politiko ...)
. razumevanje odnosov med organizacijo in socialnim okoljem - sistemsko gledanje in delovanje,
. poznavanje in razumevanje teoretianih osnov svetovalnega dela (prenosa znanja), obvladovanje

postopkov in principov svetovalnega dela ter nairtovanje in obvladovanje sprememb,
r oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih modnih in Sibkih podroiij

ob upoStevanju okoljskih dejavnikov (fizidnih, socialnih, kulturnih) z ustreznimi postopki in
instrumenti,

. zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe uporabnika
oz. skupine.

3 PODATKT O MEDNARODNT PR|MERLJ|VOST| PROGRAMA

Pri izdelavi 5tudije mednarodne primerljivosti visokoSolskega strokovnega Studijskega programa prve
stopnje uprovljonje in poslovanje s tujimi sorodnimi itudijskimi programi smo skladno z 49. dlenom
Zakona o visokem 5olstvu (Ur, list RS,5t. 100/04) in 8. dlenom Meril za akreditacijo visokoSolskih
zavodov in Studijskih programov (Ur. list RS,5t. l0l/04) upoitevali naslednje kriterije:

. primerljivost koncepta, formalne in vsebinske strukturiranosti programa uprovljanje in
poslovonje s tujimi programi,

. primerljivost moinosti dostopa in pogojev za vpis v 5tudijski program;

. primerljivost trajanja Studija, napredovanja, dokondanja Studija in pridobljenih naslovov,

. primerljivost nadinov in oblik 5tudija (sistem in organizacija Studijskega procesa, kreditni
sistem, uporaba sodobnih informacijskih tehnologij, samostojni Studij, tutorstvo, organizacija
praktidnega usposabl jania),

. moinosti za vkljudevanje programa v mednarodno sodelovanje (mobilnost) oz. skupni
evropski visokoSolski prostor,

. razlike med predlaganim in tujimi programi glede na specifitne potrebe in pogoje domadega
gospodarstva in javnih sluib.

Za analizo mednarodne primerljivosti visokoSolskega strokovnega 5tudijskega programa prve stopnje
uprovljonje in poslovonje smo pregledali Stevilne sorodne 5tudijske programe v evropskem visokem
Solstvu. Po premisleku smo za primerjavo izbrali tri evropske Studijske programe s podrodja
poslovnih in upravnih ved (klasifikacija lsced), ki so usklajeni z bolonjskimi usmeritvami, ter se izvajajo
na mednarodno uveljavljenih in kakovostnih visokoSolskih institucijah s tradicijo.

Tako smo za v Studijo mednarodne primerljivosti vkljuEili sorodne 5tudijske programe in sicer z
visokoSolskih institucij: Hochschule Wismar - Nemdija, Libera Universitd di Bolzano, Faculti di
Economia - ltalija, Fachhochschule Vorarlberg - Avstrija.

Tobelo /:Seznam v primerjavo zajetih visokoSolskih zavodov in 5tudijskih programov

Studiia mednarodne primerljivosti je pokazala, da je visoko5olski strokovni Studijski program prve
stopnje uprovllonje in poslovonje mednarodno primerljiv in omogoda mednarodno mobilnost ter
vkljutevanje v evropski visoko5olski prostor.

VisokoSolski zavod Stualisti prosram DrLava
Spletna stran
institucije

Hochschule Wismar Betrlebswirtschaft Nemiija www.hs-wismar.de

Libera Universitd di Bolzano.
Facultd di Economia.

Laurea in Scienza dell'Economia e
della Gestione Aziendale

Italija www,unibz.it

Fachhochschule Vorarl berg Betriebswirtschaft Avstrija www.fh-vorarl berg.ac.at



4 MEDNARODNO SODELOVANf E VTSOKOSOLSKEGA ZAVODA

Svojo mednarodno dejavnost razviia iola na petih podrodjih, ki so:

- organizacija mednarodnih znanstvenih posvetov,
- izmenjava Studentov in visokoSolskih uEiteljev,
- sodelovanje v mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektih,
- sodelovanje pri razvoju skupnih Studijskih programov in

- individualni stiki pedagoikih delavcev.

s PREDMETNTK SrUOrlSrEGA PROGRAMA

Program uprovljonje in poslovonje sodi na podroije poslovne in upravne vede (klasifikacija lsced). Pri
sestavi predmetnika so dosledno upoitevana priporodila Bolonlske deklaracije, ki se nana5ajo na

trajanje Studija, letno obremenitev Studenta, izbirnost, kreditno vrednotenje Studijskih programov in

mednarodno mobilnost ter dolodila Zakona o visokem Solstvu in podzakonskih aktov.

5. I Kreditno vrednotenje programa in posameznih utnih enot

VisokoSolski strokovni Studilski program prve stopnje uprovljonje in poslovonje je kreditno ovrednoten
skladno z dolodili Meril za kreditno vrednoten,je Studilskih programov po ECTS (Ur. list RS,

12412004). Kreditni prenosni sistem ECTS Studentu omogoda nabiranje in prenos kreditnih todk iz
enega Studijskega programa v drugega in medsebojno priznavanje opravllenih obveznosti med

visokoSolskimi zavodi iz Republike Slovenije in tujine. Tagotavlia preglednost in primerljivost
visokoSolskih sistemov in Studijskih programov, kar predstavlia osnovo za mobilnost Studentov in
priznavanje Studijskih obveznosti.

Kreditna to6ka (KT) je merska enota za vrednotenje dela, ki ga 5tudent v povpredju opravi. V
Studijskem programu prve stopnje uprovljonje in poslovonje ltudent predvidoma opravi 4410 ur, kar je
v povpredju 25 ur na eno KT in velja za vse oblike Studijskega dela razen za strokovno prakso, kjer
znaSa 40 ur dela (en teden) 2 KT.

Merila ECTS spodbujajo uvajanje strategij poudevanja, ki so osredotoEene na Studenta: izhodi5Ee je
Studijska oziroma delovna obremenitev Studenta. Studentu se kreditne toike dodelijo, ko izpolni s

programom predpisane Studijske obveznosti. V obremenitev Studenta se Stejejo: predavanja,
seminarji, vaje in druge oblike organiziranega Studilskega dela (praktidno usposabljanje, laboratorilske
vaje, raziskovalno delo, projektno delo), individualno Studijsko delo (sprotno delo, Studij literature,
seminarske, projektne in raziskovalne naloge ter priprava na izpite ali druge oblike preverjanja znanla)
in diplomska naloga oz. zakljuina projektna naloga pri programih za izpopolnjevanje.

Dejansko obremenitev Studentov bomo spremljali in evalvirali v skladu z dolodili 5. dlena Meril ECTS.

Ugotovitve bodo sestavni del vsakoletnega samoevalvacijskega porodila.

5.2 Predmetnik s poimensko navedbo utnih enot

V tabeli 2 ie prikazano: predmetnik s poimensko navedbo udnih enot, kreditno ovrednoten,je
celotnega programa in posameznih uinih enot v KT po ECTS, letno in celotno Stevilo ur Studijskih
obveznosti Studenta ter letno in celoletno Stevilo ur organiziranega Studijskega dela oziroma
kontaktnih ur programa.



Tobela 2: Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem Studijskih obveznosti

l. letnik

zaP,
5t.

Uine enote
o!;D

osD rSDs LOs KTzimski semester letni semester
P v LV SP P v LV SP

Makroekonomija I 45 45 90 85 t7s 7

2. Podjetni5tvo 30 30 60 65 t25 5

3. Osnove informacijskih sistemov 30 45 75 75 150 5

4. Poslovna matematika 30 60 90 85 175

5. Poslovni tuji jezik I t5 45 60 65 t25 5

6. Mikroekonomiia I 45 30 75 r00 175
7. Raiunovodstvo 45 45 I5 t05 70 t75
U. Temelii menedZmenta 30 30 60 65 t25 5

9. Poslovno komuniciranje 30 45 75 75 t50 6

t0. Poslovni tu,ii jezik 2 t5 45 60 65 t25 5

SKUPAJ t50 180 45 0 t55 t95 t5 0 7s0 750 | 500 60
2. letnik

Menediment javnega sektorja in
neprofi tnih organizacij

30 30 60 90 t50 6

2. Trienje 30 30 60 90 t50 6

3. Pravni okviri poslovanja 30 45 7( 75 t50 5

4, Ravnanje z ljudmi 30 45 75 75 t50 6

q Menediment proizvodnih in
storitvenih Drocesov

JU 30 60 90 t50 6

6. Modeli za odlotanje 30 30 60 90 t50 6

7" Poslovne finance 30 45 75 75 t50
d. Menediment kakovosti <t I 30 60 65 t25 5

9. Poslovna statistika ?n 45 t5 90 85 t75
t0. lzbirni predmet I 30 30 60 90 t50 6

SKUPAJ t50 t80 0 0 t50 t80 t5 0 675 825 I 500 60

3. letnik
Menediment kariere 30 30 60 90 t50 6

2. MODUL: l, oredmet 30 JU 60 90 t50 6

2. predmet 30 30 60 90 r50 6

4. 3, predmet 30 5U 60 90 r50 6

5. lzbirni predmet 2 30 30 60 90 r50 6

6. Ekonomika EU in Slovenija 30 30 60 90 t50 6

7. Strokovna praksa 360 360 360 t8
6. Diplomska naloga t5 t5 t35 t50 6

SKUPAJ tso t50 0 0 30 45 0 360 735 675 t4 t0 60

Opomba:
P = predavanja, V = vaje, LV = laboratorijske vaje, SP = strokovna praksa, OSD = organizirano
Studijsko delo, l5DS = individualno Studijsko delo 5tudenta, LOS = letna obremenitev Studenta, KT =
kreditne todke

LETNIK P v LV KP osD tsDs LOS KT
prvi letnik 3t5 375 60 0 750 750 | 500 60
drugi letnik 300 360 t5 0 675 82s | 500 60

tretii letnik t80 t95 0 360 73s 67s t4 t0 60

SKUPAJ V URAH 795 930 75 360 zt60 2250: 4410 r80
SKUPAJ V % t8 2l 2 I 49 5l t00 t8



5.3 Vrsta in delei uEnih enot in njihova vklju€enost v strukturo programa

Celoten program zajema organizirane oblike 5tudijskega dela in individualno delo Studenta ter obsega

4410 ur v vrednosti 180 KT. Traja tri Studijska leta. Tvorijo ga skupni 5tudijski predmeti (2l), izbirni
predmeti (2), izbirni modularni predmeti (3), strokovna praksa in diplomska naloga.

Predpisane udne enote se izvajajo kot orgonizirone oblike Studlskego delo: predavanja, seminarske vaje,

laboratorijske vaje in strokovna praksa.

Individuolno 5tudr.1'sko delo ltudenta zajema sprotno delo, pisanje seminarskih nalog in poroiil, Studii

literature, pripravo na izpite ter pisanje diplomske naloge. Obsega 2250 ur ali 5l %.

5.3., Izbirni moduli programo

Program vsebuje 6 izbirnih modulov. Posamezni modul sestavljajo trile predmeti ( l8 KT). Modul je

zaokroZena celota specialnega vsebinskega podrodja ter omogoda nadgradnjo in poglabljanje

temeljnega znanja skupnih predmetov prvega in drugega letnika. Student si izbere enega izmed

modulov glede na svoje interese, izredni Student pa tudi glede na potrebe delovnega mesta.

Tobelo 3: lzbirni moduli

zaP.
5t.

Uina enota
osD osD r5o5 LO5 KT

P v LV
Modul EKONOMUA

Upravljalna ekonomika 30 30 0 60 90 r50 6

2. Ekonomika javnega sektorja 30 30 0 60 90 150 6

3. Analiza poslovania 30 30 n 60 90 t50 6

Modul2r MENEDZMENT
I lnovaciiski menedZment 30 5U 0 60 90 t50 6

7. Menediment malih podjetij JU 30 0 60 90 r50 6

5. Krizni menediment 5U 30 0 60 90 t50 6

Modul3: TRZENJE
Nairtovanje trienja 30 JU 0 60 90 t50 6

2. Mednarodno poslovanje 30 30 60 90 t50 6

3. Trienjsko komuniciranle 30 30 0 60 90 t50 6

Modul 4: RACUNOVODSTVO
Raiunovodstvo v javnem sektoriu 30 30 U 60 90 r50 6

2. Poslovodno raiunovodstvo 30 30 0 60 90 t50 6

5, Analiza raEunovodskih izkazov 30 30 0 60 90 t50 6

Modul 5: Kl\DRl
Tehnologija zaposlovanja 30 30 0 60 90 t50 6

2. Delovno pravo 30 30 0 60 90 ts0 6

5. Poslovna etika 30 30 0 60 90 t50 6

Modul6: DELOVANJE EVROPSKE UNUE
I Pravo EU 30 30 0 60 90 ts0 6

2. Ekonomske politike EU 30 30 0 60 90 t50 6

{ Regionalna politika in strukturni skladi EU 30 30 0 60 90 r50 6

SKU.PA V MODTJLU 90 90 0 t80 270 450 t8

5,3.2 lzbirni predmeti programo

lzbirni predmeti omogodajo nairtovanje Studija z ozirom na individualne potrebe Studenta. Uvrldeni
so v drugi in tretji letnik. Z izbirnimi predmeti se realizira l2 KT programa ali 6,6 % obveznosti.



Tabela 4: lzbirni predmeti

7ap. it, Ufna enota
osD

oSD r5o5 Lo5 KTP V LV
Javne finance 30 JU 0 60 90 50 6

2. Retorika 30 30 U 60 90 50 6

Davdna politika 30 30 0 60 90 50 6

4. Poslovna logistika 30 JU 0 60 90 50 6

5. Druiinsko podjetni5tvo 30 30 0 60 90 50 6

6, Poslovni angle5ki iezik 3 30 30 0 60 90 50 6

Poslovanje trgovskih podletij 30 30 0 60 90 50 6
a E-poslovanje 30 0 30 60 90 50 6

5.3.3 Delel izbirnosti v programu

Program traja tri Studijska leta oziroma Sest semestrov. Prvi letnik sestavlja l0 skupnih predmetov.
Drugi letnik tvori 9 skupnih predmetov (54 KT) in en izbirni predmet (6 KT). Tretji letnik vkljuduje
dva skupna obvezna predmeta (12 KT), en izbirni modul s tremi predmeti (18 KT), en izbirni
predmet(6 KT), strokovno prakso (18 KT) in diplomsko nalogo (6 KT).

Udne enote pokrivajo podroija ekonomije, poslovnih ved, menedimenta, kvantitativnih metod,
kadrov, informatike, prava in tujih jezikov.

Tobelo 5: Struktura programa glede na izbirnost in Stevilo KT

Sestoyo Programo Uino enota Stevilo udnih enot Skupaj v KT Delei v %
Skupni del Skupni predmeti 21 126 70,0

lzbirni del

Predmet modula 3 l8 t0,0
lzbirni predmet 2 t2 6,7

Strokovna praksa I t8 t0,0
Diplomska naloea I 6 ??

Skupai 7 54 30,0
SKUPAJ 35 t80 100,0

Skupni del programa
Skupni del programa vkljuiuje 2l Studijskih predmetov v obsegu 126 KT oz.7Q %, ki omogodajo
usvaianie temeljnega znanja, razvoj sploSnih in predmetnospecifidnih kompetenc diplomanta.

lzbirni del progroma
Program omogoda Studentom uresnidevanje lastne Studijske poti. Nadrtovanje individualnega
programa 5tudija vkljuduje moinost notranje in zunanje izbire. lzbira je moZna pri naslednjih udnih
enotah: izbirni modul, izbirni predmeti, strokovna praksa in diplomska naloga.

V okviru notronje izbire lahko Student zbere 54 KT ali 30 /" programa in sicer:
o modul, ki zajema tri Studilske predmete v obsegu l8 KT ali l0 % programa;
r dva izbirna predmeta v obsegu l2 KT ali 6,7 7o programa;
o strokovno prakso v obsegu l8 KT ali l0% programa in
. diplomsko nalogo v obsegu 6 KT ali 3,3 % programa.

5,4 Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik Studija

V skladu z merili ECTS se v letno obremenitev Studenta (LOS) Steje organizirano Studijsko delo, ki se
izvaja v obliki predavanj, vaj, laboratorijskih vai, strokovne praksa in individualno Studijsko delo



Tobela 6: Delei predavanj, vaj, seminarjev in drugih oblik Studija

LETNIK P v LV SP oSD ISDS LOs KT
prvi letnik Jt) 375 60 0 750 750 | 500 60

drusi letnik 300 360 t5 0 675 87s I 500 60

rretii letnik r80 r95 0 360 /35 675 t4 t0 60

SKUPAJ V URAH 795 930 75 360 2 t60 2250 44t0 r80

SKUPAI V % t8 2l 2 I 49 5l 100

(sprotno delo, Studij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na

izpite ali druge oblike preverjanja ter priprava in zagovor projektne diplomske naloge).

V treh letih Student predvidoma opravi 4410 ur, od tega je 2250 ur ali 5 | % organiziranega
Studijskega dela in 2250 ur ali 5l % individualnega dela Studenta. Organizirano Studijsko delo se

izvede v obliki predavanj (18 %), vaj (21 %), laboratorijskih vaj (2 %) in strokovne prakse (8 %).

5.5 Praktiino usposabljanje v programu, izvedba in kreditno ovrednotenje

Elementi praktiinega usposabljanja kot izjemno pomembnega dela izobraZevalnega procesa so vaje,

laboratorijske vaje, strokovna praksa in diplomska naloga.

Vaje
Potekajo v obliki skupinskega dela, kjer udeleZenci reiujejo konkretno zastavljen problem z uporabo
znanja in postopkov, pridobljenih na predavanlih in s samostojnim individualnim Studijem. Student v
skladu z udnim nadrtom pri posamezni udni enoti individualno ali v timu pripravi seminarsko nalogo v
pisni obliki in jo ustno predstavi.

Laboratorijske voje
Predstavljajo individualno utrjevanje in preverjanje razumevanja znanja, pridobljenega pri teoreti6nem
usposabljanlu, ki je povezano z obvladovanjem posameznih vsebinskih sklopov s pomoEjo reievanja
konkretnih nalog.

Strokovno prakso
Po vsebini in stopnji zahtevnosti je usklajena z doseieno stopnjo teoretiinega znanja. Opravlja se v
delovnem okolju v gospodarskih druibah, zavodih ali drZavnih organih. Je vodena, nadzorovana in
usmerjana, Studente usposablja za konkretno reSevanje problemov v realnem okolju. Po opravljeni
strokovni praksi Student pripravi poroiilo v vnaprej dolodeni obliki, ki ga pregleda mentor, oceni pa

ga organizator strokovne prakse na 5oli. Potek in organizacija strokovne prakse je natantneje
predvidena v Navodilih za opravljanje strokovne prakse Studentov 5ole, vsebina pa v udnem nadrtu.

Diplomska naloga
Je obSirna in kompleksna strokovna obravnava relitve konkretnega problema poslovne prakse in

mora biti rezultat samostojnega dela kandidata v obsegu 2-3 avtorske pole. Kandidat z njo dokaie, da

je sposoben re5iti strokovni praktiEni problem na podlagi znanja, ki si ga je pridobil po Studijskem
programu, s samostojnim Studijem literature in virov ter na strokovni praksi.

Postopek in nadin priprave in zagovora diplomske naloge je doloien v pravilniku in navodilih za
pisanje pisnih izdelkov.



5.6 Deli Studijskega programa - programi zaizpopolnjevanje

Skladno z doloiili 36. ilena Zakona o visokem iolstvu (Uradni list RS, 5t. 100/04) se Studijski
programi prve in druge stopnje lahko izvajajo po delih, dolodenih s programom. Vsak opredeljeni del
Studijskega programa predstavlja vsebinsko zaokroZeno celoto in se lahko izvaja tudi kot program za

izpopolnjevanje oz, kot program vseiivljenjskega uienja.

Programi za izpopolnjevanje so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in
posodabljanju znanja na dodiplomski ravni.

Visoko5olski strokovni Studijski program prve stopnje uprovljonje in poslovonje vkljuduje naslednje
delne programe oz, programe za izpopolnjevanje:
c ekonomijo,
o menedZment,
. trLenje,
. ro(unovodstvo,
o kodri,
. delovonje Evropske unije.

Na5teti deli programa se bodo izvajali po predmetniku, prikazanem v spodnji tabeli.

Tabela 7; Udne enote programa za izpopolnjevanje

Posamezni program za izpopolnjevanje, ki ie del visokoSolskega strokovnega 5tudijskega programa
prve stopnje uprovljonje in poslovonje. obsega 44 KT. Sestavljajo ga trije predmeti modula (18 KT), dva
izbirna predmeta (12 KT), strokovna praksa (8 KT) in zakljuEni seminar (6 KT).

SluSatell zaklluii program za izpopolnjevanje, ki je del visoko5olskega strokovnega Studijskega
programa prve stopnje uprovljanje in poslovanje, ko uspeino opravi vse predpisane obveznosti v
obsegu 44 KT,zakar prejme potrdilo (skladno 232.a Elenom ZVS - zadnja alineja), ki je javna listina,
ter prilogo z navedbo udnih enot, kompetenc in doseienega uspeha.

5.6.1 Ekonomijo

Program za izpopolnjevanje ekonomija je del visokoSolskega strokovnega 5tudijskega programa prve
stopnje uprovljonje in poslovonje. Namenjen je izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in
posodabljanju znanja s podrodja ekonomskih in poslovnih ved na dodiplomski ravni.

P red metnik P rogra ma za izp opolnjevo nje ekonomij a

Program za izpopolnjevanje ekonomqa obsega 1060 ur oz. 44 KT. Slu5atelj s programom poglobi

Zap,it. Jfne enote
oSD osD ,sDs ros KT

P v SP

MODUL: l. oredmet 30 30 60 90 50 6

2. 2. predmet 30 60 90 (n 6

J 3. predmet 30 30 60 90 50 6

+. lzbirni predmet I 30 30 60 90 50 6
q lzbirni oredmet 2 ?n 30 60 90 50 6

6. Strokovna oraksa t60 t60 60 8

Zakljuini seminar t50 50 6

SKUPAJ t50 t50 t60 460 600 | 060 44

t0



Tabelo 8: Predmetnik programa za izpopolnjevanje ekonomijo

Zop.it. Udne enote
osD osD ISoS LOS KT

P v SP

Jpravlialna ekonomika 30 30 60 90 50 6

2. Ekonomika javnega sektorja 30 JU 60 90 50 5

J. Analiza poslovanja 30 30 60 90 50 6

4. zbirni predmet I 30 30 60 90 50 6

5. zbirni predmet 2 30 30 60 90 50 6

6. itrokovna praka t60 r60 60 I
7. ZakljuEni seminar t50 50 6

SKUPAI t50 150 t60 460 600 I 060 44

znan,ie s podroija upravljalne ekonomike, ekonomike javnega sektoria, analize poslovanja (18 KT) in

znanje s podrodja dveh izbirnih predmetov ( l2 KT). Pridobljeno znanje uporabi pri strokovnem
usposabljanju v delovnem okollu v obliki strokovne prakse (8 KT). lzobraievanje se zaklluii z

zakljuEnim seminarjem (6 KT).

Obveznosti Studenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v udnih nairtih
oosameznih uEnih enot.

Sluiatelj zakljuti program za izpopolnjevanje ekonomijo, ki je del visokoSolskega strokovnega
5tudifskega programa prve stopnje uprovljonje in poslovonje ko opravi vse predpisane obveznosti v
obsegu 50 KT, zakar prejme potrdilo (skladno 232.a dlenom ZVS - zadnja alineja), ki le javna listina,

ter prilogo z navedbo uinih enot, kompetenc in doseZenega uspeha.

5.6.2 Menediment

Program za izpopolnjevanje menediment je del visokoSolskega strokovnega Studijskega programa prve
stopnje uprovljonje in poslovonje. Namenjen je izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglablianju in

posodabljanju znanja s podroija inovacijskega menedZmenta in menedZmenta menedimenta malih
podjetij in kriznega menedimenta na dodiplomski ravni.

P red m etni k p ro gra m a za izpop ol nj eva nj e m e n e dim e nt

Predmetnik programa za izpopolnlevanje menedlment, ki je del Studijskega programa uprovljanje in
poslovonje, obsega | 060 ur oz. 44 KT. Sestavljajo ga trije predmeti modula menedZment ( | 8 KT), dva

izbirna predmeta ( l2 KT), strokovna praksa (8 KT) in zakljuini seminar (6 KT).

Tabelo 9: Predmetnik programa za izpopolnievanje menedlment

Obveznosti Studenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v uinih nairtih
posameznih udnih enot.

ll

Zop.it. Jine enote
osD oio tioi r.os KT

P v SP

novaciiski menediment JU 30 60 90 50 6

2. "lenediment malih podletil 30 JU 60 90 50 6

3. (rizni menediment 30 30 60 90 50 6

4. zbirni predmet I 30 JU 60 90 50 6

5. zbirni predmet 2 30 JU 60 90 50 6

6. itrokovna praksa t60 r60 60 8

7. lakljutni seminar t50 50 6

SKUPAJ t50 r50 t60 460 600 | 060 44



Sluiatelj zakljuEi program za izpopolnjevanje menediment, ki je del visokoSolskega strokovnega
Studijskega programa prve stopnje upravljanje in poslovonje, ko opravi vse predpisane obveznosti v
obsegu 44 KT, zakar prejme potrdilo (skladno z 32a ilenom ZVS - zadnja alineja), ki je javna listina,
ter prilogo z navedbo udnih enot, kompetenc in doseienega uspeha.

5.6.3 Trienje

Program za izpopolnjevanje tri.enje je del visokoSolskega strokovnega Studijskega programa prve
stopnje uprovljonje in poslovonje. Namenjen je izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in
posodabljanju znanja s podroEja nadrtovanja trienja, mednarodnega poslovanje in trienjskega
komuniciranja na dodiplomski ravni.

P re d metn i k p rogra m a za izpop ol n j ev o nj e trt e nje
Predmetnik programa za izpopolnjevanje trlenje, ki je del Studijskega programa uprovllanje in
poslovonje, obsega I 060 ur oz. 44 KT. Sestavljajo ga trije predmeti modula trZenje ( | 8 KT), dva izbirna
predmeta (12 KT), strokovna praksa (8 KT) in zakljudni seminar (6 KT).

Tabelo /0: Predmetnik programa za izpopolnjevanje tZenje

Obveznosti 5tudenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v udnih nadrtih
posameznih udnih enot.

Sluiatelj zakljudi program za izpopolnjevanje trlenje, ki je del visoko5olskega strokovnega 5tudijskega
programa prve stopnje uPravljonje in poslovonje, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 44 KT,
za kar prejme potrdilo (skladno z 32a dlenom ZVS - zadnja alineja), ki je javna listina, ter prilogo z

navedbo udnih enot, kompetenc in doseienega uspeha.

5.5.4 Roiunoyodstvo

Program za izpopolnjevanje roiunovodstvo je del visoko5olskega strokovnega 5tudijskega programa
prve stopnje upravljonje in poslovonje. Namenjen je izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in
posodablianju znanja s podroEja radunovodstva v javnem sektorju, poslovodnega raEunovodstva in
analize radunovodskih izkazov na dodiplomski ravni.

P re d m etn i k p ro gro m a za izp op ol n j evo n j e ro i u n ov o d stv o

Predmetnik programa za izpopolnjevanje roiunovodstvo, ki je del Studijskega programa uprovljonje in
poslovanje, obsega 1060 ur o2.44 KT. Sestavllajo ga trije predmeti modula radunovodstvo (18 KT),
dva izbirna predmeta ( l2 KT), strokovna praksa (8 KT) in zakljudni seminar (6 KT).

Zop,it, Ufne enote
oSD

oSD fsDs ros KT
P v SP

\adrtovanje trienja 30 30 60 90 50 6

Yednarodno poslovanie 30 30 60 90 50 o

3. frienlsko komuniciranje <t I ?o 60 90 50 6

4. zbirni predmet I 30 JU 60 90 50 6

5. zbirni predmet 2 30 5U 60 90 50 6

5. itrokovna praksa 160 t60 60 8

Zakljuini seminar r50 50 6

SKUPAI t50 t50 t50 450 600 | 050 44

t2



Tobelo / /: Predmetnik programa za izpopolnjevanje ra(unovodstvo

Zop.!t. JEne enote
osD

oSD ,SDS LOS KT
P v SP

{aiunovodstvo v javnem sektorju 30 30 60 90 50 6

2. )oslovodno raEunovodstvo 30 JU 60 90 50 6

3. \naliza raEunovodski h izkazov 30 30 60 90 50 6

4. zbirni oredmet I 30 30 60 90 50 6

5. zbirni oredmet 2 30 30 60 90 50 6

6. itrokovna oraksa t60 t60 60 I
7. Zakliuini seminar t50 50 6

SKUPAI t50 150 t60 450 600 | 060 44

Obveznosti Studenta ter oblike preverianja in ocenjevanja znanja so opisane v uanih nadrtih
posameznih utnih enot.

Slu5atelj zakljuii program za izpopolnjevanje roiunovodstvo, ki je del visokoSolskega strokovnega
5tudijskega programa prve stopnje uprovllonje in poslovonje, ko opravi vse predpisane obveznosti v
obsegu 44 KT,zakar prejme potrdilo (skladno 232a ilenom ZVS - zadnia alineja), ki je javna listina,

ter prilogo z navedbo udnih enot, kompetenc in doseZenega uspeha.

5.6.5 Kodri

Program za izpopolnjevanje kodri ie del visokoSolskega strokovnega Studijskega programa prve
stopnje uprovljonje in poslovonje. Namenjen je izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabllanju in

posodabljanju znanja s podroija tehnologije zaposlovanja, delovnega prava in poslovne etike na

dodiolomski ravni.

Predmetnik Progromo za izpopolnjevonie kadri
Predmetnik programa za izpopolnjevanje kodri,ki je del Studijskega programa uprovljonje in poslovonje,

obsega 1060 ur oz. 44 KT. Sestavljajo ga trije predmeti izbirnega modula kadri ( l8 KT), dva izbirna
predmeta (12 KT), strokovna praksa (8 KT) in zakljudni seminar (6 KT).

Tobelo /2; Predmetnik programa za izpopolnjevanje kodri

Obveznosti Studenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v udnih nadrtih
posameznih udnih enot.

Slu5atelf zakljudi program za izpopolnjevanje kodri, ki je del visoko5olskega strokovnega Studijskega
programa prve stopnje uprovljanje in poslovanje, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 44 KT,
zakar prejme potrdilo (skladno 232.a ilenom ZVS - zadnia alinela), ki je javna listina, ter prilogo z
navedbo udnih enot, kompetenc in doseienega uspeha.

t3

Zop.!t. Jfne enote
osD osD ,sDs t_os KT

P v SP

fehnologija zaposlovanja 30 30 60 90 )U 6

2. )elovno pravo JU 30 60 90 50 6

{ )oslovna etika 30 60 90 50 6

4. zbirni predmet I 30 60 90 50 6

5. zbirni predmet 2 JU 30 60 90 50 6

6. itrokovna praksa 160 t60 60 I
7. Zakliudni seminar 150 50 6

SKUPAJ 150 t50 t60 460 600 | 060 44



5.6.6 Delovonje Evropske unije

Program za izpopolnjevanje delovonje Evropske unije ie del visokoSolskega strokovnega itudijskega
programa prve stopnje uprovljonje in poslovonje, Namenjen je izpopolnjevanju, dopolnjevanju,
poglabljanju in posodabljanju znanja s podrotja prava EU, ekonomskih politik EU ter regionalne
politike in strukturni skladi EU na dodiplomski ravni.

P red metnik Progrq ma zo izpopolnjeva nje delova nje Evropske u nije

Predmetnik programa za izpopolnjevanje delovonje Evropske unije, ki je del 5tudijskega programa
uprovljonje in poslovonje. obsega 1060 ur oz, 44 KT. Sestavljajo ga trije predmeti modula delovanje
Evropske unije (18 KT), dva izbirna predmeta (12 KT), strokovna praksa (8 KT) in zakljudni seminar
(6 Kr)"

Tobelo /3; Predmetnik programa za izpopolnjevanje delovonje Evropske unije

Obveznosti Studenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opisane v uEnih naErtih
posameznih udnih enot.

SluSatelj zakljudi program za izpopolnjevanje delovonje Evropske unije, ki je del visokoSolskega
strokovnega Studijskega programa prve stopnje uprovljonje in poslovonje, ko opravi vse predpisane
obveznosti v obsegu 44 KT, za l<ar prejme potrdilo (skladno z 32a Elenom ZVS - zadn ja alineja), ki je
javna listina, ter prilogo z navedbo utnih enot, kompetenc in doseienega uspeha.

6 POGOJI ZA VP|S rN MERTLA ZA tZBtRO OB OMEJ|TV| VptSA

Pogoji za vpis
Y prvi letnik visokoSolskega strokovnega Studijskega programa prve stopnje uprovljonje in poslovonje

se na osnovi 38. dlena Zakona o visokem Solstvu lahko vpiSe:
. kdor je opravil maturo,
. kdor je opravil poklicno maturo ali zakljutni izpit po Stiriletnem srednjeSolskem programu,

' kdor je pred | . 6. 1995 kondal kateri koli Stiriletni srednjeSolski program.

Merifa zaizbiro ob omejitvivpisa
Sola lahko omeji vpis, de Stevilo priiav za vpis bistveno presega Stevilo razpisanih mest. Pri omejitvi
vpisa so kandidati izbrani po kriteriju doseienih todk sploinega udnega uspeha v tretjem in detrtem
letniku (40 % todk) in splolnega udnega uspeha pri zakljudnem izpitu ali poklicni maturi ali maturi
(60 % toEk).

Pogoj za vpis v drugi letnik Studija po kondanem viSje5olskem programu, sprejetem po 0l. 01. 1994,
je diploma vi5jeSolskega Studija. Kandidati morajo do vpisa v tretii letnik opraviti diferencialne izpite,
ki izhajajo izrazlike med programi.

Zap.it. JEne enote
osD

oSD t5oS tos KT
P v SP

)ravo EU 30 30 60 90 50 6

z. ikonomske oolitike EU 30 30 60 90 50 6

{egionalna politika in strukturni skladi EU 30 30 60 90 50 6

4. zbirni oredmet I 30 30 60 90 50 6

5. zbirni predmet 2 30 5U 60 90 50 6

6, itrokovna oraksa t60 t60 60 8

Zakliuini seminar t50 50 6

SKUPAJ t50 t50 t60 450 500 | 060 44

t4



Pogoj za vpis v tretji letnik po kondanem viSjeSolskem programu, sprejetem pred 01.01. 1994, je

diploma viSje5olskega Studija. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpi5ejo diplomanti sorodnih
programov (EF Ljubljana, VEKS/EPF Maribor, VUS/FU Ljubljana, VSOD/FOV Kranj), vsi ostali pa

morajo do diplome opraviti diferencialne izpite iz izbranih poglavij predmetov prvega in drugega
letnika programa upravljonje in poslovanje.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je konial enakovredno izobraievanje v tujini.

MERTLA ZA PRTZNAVANJE ZNANTA lN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED
VPISOM V PROGRAM

Na osnovi pisne vloge kandidata, priloienih spriieval in drugih listin, Sola na podlagi Pravilnika o
priznavanju znanja in spretnosti prizna pred vpisom v 5tudijski program pridobljeno znanje,

usposobljenost ali zmoinosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splo5nim

oziroma predmetnospecifidnim kompetencam, dolotenim s programom uprovljonje in poslovonje.

Individualne dokumentirane vloge kandidatov za priznanje znanja, pridobljenega pred vpisom,
obravnava pristojna komisija, v skladu s postopki in pravili, ki jih sprejme senat 5ole.

I PREVERfANJE rN OCENJEVANTE

Ocenjevanje znanja je zasnovano tako, da visokoSolskim uditeljem in Studentom zagotavlja stalne in
kakovostne informacije o napredovanju in doseganju zastavljenih kompetenc/ciljev Studijskega
programa. Studijski program od 5tudentov zahteva sprotno delo, zato bo tudi ocenjevanje znanja
diagnostiino, formativno in sumativno. Potekalo bo sproti med izvajanjem in po zakljudenem izvajanju
posameznih predmetov.

Naiini ocenjevanja in preverjania znanja so doloteni v utnih nadrtih posameznih predmetov in so
prilagojeni preverjanju doseienih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenih Studijskih doseikov in

razvoja splo5nih in predmetnospecifidnih kompetenc. Taradi pestrosti metod uienja in poudevanja,
tudi zaradi zagotavljanja veljavnosti, zanesljivosti in objektivnosti, bodo visokoSolski uditelji pri
posameznih predmetih uporabljali razliEne kombinacile natinov ocenjevanja in preverjanja znania.
Ocenjevanje bo zajemalo vse taksonomske nivoje, pri demer nas bo zanimala tudi kvalitetna struktura
in organizacija znanja.

Namen ocenjevanja je: oceniti izdelek, Studentu posredovati povratno informacijo o niegovem
napredku in doseZenih rezultatih, Studentu omogoiiti vkljuditev v nadaljnje izobraievanje oz. v
zaposlitev, pridobivanje podatkov za evalvacijo opravljenega pedagoSkega dela.

O elementih preverjanja in kriterijih ocenlevanja je Student obveiten ustno ob zatetku Studijskega
leta in pisno z udnim nadrtom.

Predvidevani naiini preverjanja in ocenjevanja so: izpiti, kolokviji, testi, eseji, seminarske naloge, ustne
predstavitve, praktidne naloge oziroma izdelki, portfolijo, dnevniki, reSevanje realnih problemov,
projekti, vrstni5ko ocenjevanje, pisno porodilo o strokovni praksi, diplomska naloga.

t5



Tobelo /4: Ocenjevalna lestvica

Ocena Ocena po ECTS Kriterij v % Opis znanja

t0 odliino A excellent 95,Gt00'/. izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9 prav dobro 6 veQ/ 8oo0 84,3-95,5 % nadpovpretno znanie z nekaj napakami

8 prav dobro good 70,8-84,2% solidni rezultati

7 dobro D satisfactory 59.6-70,7 % znanie z manjSimi napakami

6 zaoostno E sufficient 55-59,5 % znanie ustreza minimalnim kriterijem

5-l nezaoostno r fail 0-s4,9% znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

uspeSno P s uccessfu I ss-t 00% znanje ustreza minimalnim kriterijem
>r neusPesno F unsuccessful 0 - 54,9% znanie ne ustreza minimalnim kriterijem

* Z ocenama uspelno in neuspeino se oceniuje znanje in opravljene obveznosti pri strokovni praksi,

Student mora za pozitivno oceno doseEi najmanj 55 % zahtevanih totk. Postopke in pravila o
Preverianju in ocenjevanju znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja.

e PoGoJt zA NAPREDOVAN| E pO PROGRAMU

Za napredovanje v drugi letnik mora Student doseti najmanj 45 KT iz prvega letnika, za napredovanje
v tretji letnik najmanj 45 KT drugega letnika in vse obveznosti iz prvega letnika, kar znaSa 105 KT.

Student se lahko vpiSe v viSji letnik tudi, ie ni dosegel zahtevanih kreditnih toik, kadar ima za to
opraviiene razloge: materinstvo, daljia bolezen, izjemne druiinske in socialne okoli5tine, sodelovanje
na vrhunskih strokovnih, kulturnih in Sportnih prireditvah.

Student, ki ni opravil vseh obveznosti, dolodenih s Studijskim programom za vpis v vi5ji letnik, lahko v
dasu Studifa enkrat ponavlia letnik ali spremeni Studijski program ali smer zaradi neizpolnitve
obveznosti v prej5nji smeri ali 5tudijskem programu. Tretjega letnika ni moino ponavljati, ker je za
opravlianie manjkajoiih Studijskih obveznosri namenien absolventski stai.

Student se lahko v skladu z zakonom podaljSa status za naiveE eno leto, de:

ti se iz upravidenih razlogov ne vpiSe v viSji letnik,
tl iz upravidenih razlogov ne diplomirav 12 mesecih po zakljutku zadnjega semestra,
! Studentka v Easu Studija rodi,

Glede na Studijske doseike lahko Student konEa Studij v krajSem dasu, kot je predvideno s Studijskim
Programom.

Usmerjanje in svetovanje
Pred vkljuditvijo v Studij strokovna sluiba referata za Studijske zadeve na Soli omogodi, da se kandidati
izdrpno seznanijo s Studijskim programom, nadinom, pogoji 5tudija itd.

V dasu Studija bodo organizirane naslednje aktivnosti:
! svetovanje za spodbujanje samoozaveSEanja, uEinkovito razreSevanje konfliktov in vzpostavljanje

pozitivnih socialnih stikov,
n usposabljanje za strokovno pisanje in udinkovito udenje,
L: tutorstvo kot pomod pri razre5evanju problemov, ki izhajajo iz organizadje ali realizacije

Studijskih obveznosti,
[l mentorstvo, v okviru katerega bodo visokoSolski uditelji in sodelavci z individualnim pristopom

vodili Studente do uspe5nih Studijskih rezultatov,
Ll svetovalno delo pri premagovanju osebnih teiav,
n svetovalno delo pri vkljuievanju diplomantov v zaposlitev in razlidne oblike vseZivljenjskega

uienla.
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IO DOLOEBE O PREHODIH MED PROGRAMI

Prehodi med Studijskimi programi so moZni v skladu z veljavnimi Merili za prehode med Studijskimi
programi.

S prehodom se razume prenehanje Studentovega izobralevanja po Studijskem programu, v katerega

se je vpisal, ter nadaljevanje izobraievanja po novem Studilskem programu, v katerem se vse ali del

obveznosti, ki jih je Student ie opravil v predhodnem Studijskem programu, priznajo kot opravljene
obveznosti drugega Studijskega programa.

| | NAe rNr rzvArANJA STUDUA

VisokoSolski strokovni Studijski program prve stopnje uprovljanje in poslovonje se bo izvajal kot redni ali

izredni Studij ali 5tudij na daljavo. Vse vrste Studija so enakovredne.

Pri rednem in izrednem Studiju se predavanja izvajajo s celotno skupino Studentov, vaje v skupinah po
najmanj 30 5tudentov, laboratorijske vaje pa v skupinah po najmanj l5 5tudentov. Studij se izvaja po
Studijskem koledarju.

Pri izrednem {tudiju organizirano pedago5ko delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov.
Vsak predmet se priine s predavanji, ki jim sledijo seminarske vaje po skupinah in preverjanje znanja.

Po enakem zaporedju poteka izvedba vseh predmetov. lzvede se nojmanj tretjino organiziranega
Studijskega dela, predvidenega s predmetnikom. Ker je Stevilo ur organiziranega Studijskega dela

manjie kot pri rednem 5tudiju, ta naiin Studija zahteva ved samostojnega dela.

Studij na dotjovo bo Sola raniiala ob upoltevanlu potreb okolja in v skladu s sklepi senata.

Studij no doljovo je v razvitem svetu Ue uveljavljena oblika izobraievanja, ki z razvojem izobraievalne
tehnologije in interneta dobiva vse veiji pomen in razseinosti. Sodobna tehnologija omogoda hitro in

uiinkovito komunikacijo med slu5ateljem in uditeljem ter pripravo kakovostnih udnih gradiv, ki lahko
nadomestijo razlago uditelja.

Pri nekaterih predmetih bo naEin dela zahteval tudi praktidno usposabllanje: laboratorijske vaje - vaje
v raiunalni5ki udilnici, seminarske vaje, strokovno prakso, projektno delo. Praktiino delo bo temeljilo
na reievanju problemov iz realnega sveta in bo usmerjalo v iskanje takSnih reSitev, ki so danes

najpogostejle v praksi ob upoitevanju najnovej5ih pripomodkov, orodij in metodologije, vezane na

sodobno informacijsko tehnologijo.

t2 POGOJT ZA DOKOTiAru;e SrUOr;n

Student dokonda Studij po visokoSolskem strokovnem Studijskem programu prve stopnje uprovljonje

in poslovonje, ko opravi vse s programom predpisane 5tudijske obveznosti v obsegu 180 KT.

Student, ki se vpi5e v drugi /etnrk visoko5olskega strokovnega Studijskega programa prve stopnje
upravljonje in poslovonje v skladu z Merili za prehode med programi (po zakljudenem Studiju na

viSjeSolskem programu, sprejetim po l. | . 1994), mora za dokondanle Studija opraviti vse predpisane
diferencialne izpite in redne Studijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanl 120 KT.

Student, ki se vpiSe v tretji /etnik visokoiolskega strokovnega itudijskega programa prve stopnje
uprovljonje in poslovonje v skladu z Merili za prehode med programi (po zakljuienem itudiju na
viSf e5olskem programu, sprejetim pred l. l. 1994), mora za dokonianje Studija opraviti vse

predpisane diferencialne izpite in redne Studijske obveznosti tretiega letnika v obsegu najmanj 60 KT.
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r3 pocoJr zA DoKoNinrule posAMEzNtH DELov pRocRAMA

Pogoj za dokondanje posameznega dela visokoSolskega strokovnega Studijskega programa prve
stopnje upravljonje in poslovonje so uspeino opravljene vse predpisane Studijske obveznosti v obsegu
44 KT. Po zakljudku kandidat prejme potrdilo, ki je javna listina ter prilogo z navedbo udnih enot,
kompetenc in doseienega uspeha.

I4 STROKOVNI NASLOY

V skladu z doloEili 4. ilena Takona o strokovnih in znanswenih naslovih (Ur.list RS,5t.6l106) Student po
zakljudku 5tudija pridobi strokovni naslov:
c diplomirana ekonomistko (VS), okrajlava dipl. ekon. (VS),
o diFlomironiekonomist (VS), okrajSava dipl. ekon. (VS).

V skladu z 32. ilenom Zakona o visokem Solstvu in doloiili Pravilnika o prilogi k diplomi (Ur. list RS,

5t. 56/07) bo Visoka Sola za upravljanje in poslovanje izdala diplomantom visokoSolskega strokovnega
Studijskega programa prve stopnje uprovljanje in poslovonje prilogo k diplomi.

Datum: 19.06.2014 Visoka Sola za upravljanje in poslovanje:
doc. dr. Jasmina Starc, dekanica
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