
 

1.1 Podatki o šoli 
 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju: FKPV) je bila ustanovljena leta 2003 kot Visoka komercialna šola Celje. 
Visoka komercialna šola Celje je od Sveta RS za visoko šolstvo 6. 10. 2008 dobila odločbo o preoblikovanju v Fakulteto za 
komercialne in poslovne vede. Novo ime šole je bilo 8. 12. 2008 vpisano v sodni register, 10. marca 2009 pa je bila fakulteta 
vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  
 
Šola je začela z izvajanjem triletnega izobraţevalnega programa Komerciala v študijskem letu 2004/05. Oktobra 2006 je pridobila 
soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k akreditaciji visokošolskega strokovnega programa Komerciala kot programa 1. stopnje po 
bolonjskem modelu. Ta program je začela izvajati v študijskem letu 2007/08. 
 
Trenutno ima FKPV akreditirane naslednje študijske programe: 
 

a) Komerciala I. stopnja (sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 29. 9. 2006) – se je ţe izvajal v š.l. 08/09 
b) Komerciala II. stopnja (sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 11. 5. 2007) – se je ţe izvajal v š.l. 08/09 
c) Poslovna Informatika I. stopnja (sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 15. 2. 2008) – se je ţe izvajal v š.l. 08/09 
d) Poslovna Informatika II. stopnja (sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 30.3.2009) – prvič se bo izvajal v š.l. 09/10 
e) Turizem I. stopnja (sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 9. 12. 2008, vpis v razvid 17.3.2009) – prvič se bo izvajal v 

š.l. 09/10 
f) Turizem II. stopnja (sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 14.4.2009, vpis v razvid 29.5.2009) – prvič se bo izvajal v 

š.l. 09/10 
g) Poslovne vede III. stopnja (sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 10.7.2009, vpis v razvid – še ni) – prvič se bo 

izvajal v š.l. 1011 
 
 

S preimenovanjem visoke strokovne šole v fakulteto ţelimo še nadaljnje razvijati programe I. in II. stopnje ter v nadaljevanju tudi 
doktorski študij oz. da nadgradimo svoje prvostopenjske ter drugostopenjske s tretjestopenjskimi.  
 
FKPV ima v letu 2008/2009 poleg matične šole v Celju še enote v Ljubljani, Mariboru,  Novi Gorici, Murski Soboti in Kranju. Prvega 
diplomanta je šola dobila junija 2006. Skupno je do 20.7.2009 dodiplomski študij zaključilo 985 študentov, ki so tako pridobili naziv 
»diplomirani ekonomist/-ka«, ter 8 podiplomskih študentov, ki so pridobili naziv »magister/magistrica poslovnih ved«. Konec 



študijskega leta lahko zaključimo, da je tekom študijskega leta 2008/2009  FKPV obiskovalo približno 2.400 študentov, od 
tega: 

 dodiplomski študij: 208 rednih študentov in 1403 izredni študenti, 

 podiplomski študij: 321 izrednih študentov, 

 absolventi: 263, 

 končali študij: 202 diplomanta in 8 magistrov. 

 
Na FKPV je 16 zaposlenih, od tega šest v pedagoškem delu, ostali  pa v podpornih sluţbah (referat, knjiţnica, zaloţba). Program 
FKPV na vseh lokacijah izvaja še prek 40 zunanjih pedagoških sodelavcev z ustreznimi habilitacijami. 
 
Maja 2006 je šola ustanovila svojo knjiţnico s strokovno literaturo na 120 m2. Trenutno ima nekaj več kot dva tisoč enot gradiva, 
načrtuje pa obseg cca 10.000 enot s področja ekonomskih ved, prava, trţenja, turistične dejavnosti in ekonomike prostega časa, 
poslovnih komunikacij itd., to je s področja strokovnih predmetov v okviru programov FKPV. 
 
V čitalnici in v osrednji knjiţnici je študentom na razpolago 37 delovnih mest in 24 osebnih računalnikov. Celotna knjiţnica nudi 
študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem, sodelavcem šole in ostalim uporabnikom prijeten prostor za študij in iskanje 
gradiva po računalniškem katalogu, ki je dostopen tudi neposredno s spletnega portala FKPV. Dostop je moţen tudi do svetovnega 
spleta in nekaterih podatkovnih baz. Knjiţnica je polnopravna članica sistema COBISS.  
 

  



1. 2 Zakaj doktorat? 
 
FKPV se je odločila, da zaprosi za akreditacijo za doktorski študijski program predvsem zaradi hitre organske rasti programov 
FKPV in širitve njene dejavnosti na vrsto dislociranih enot kar dokazuje, da se je program izkazal kot privlačen za študente in 
delodajalce, ki štipendirajo večino študentov.  
 
Doktorski program »Poslovne vede« je konkurenčen drugim programom tako glede vsebine, organiziranosti, cene izrednega 
študija in pribliţevanja študijskih moţnosti študentom. Med diplomanti trenutno ni brezposelnih. 

 
Fakulteta ţeli zaokroţiti svojo ponudbo študijskih programov tudi s ponudbo doktorskega študija Poslovne vede. Prvi dve stopnji sta 
pokazali, da je specifična kombinacija znanj, ki jih vsebujeta, privlačna in uspešna. Zato ţelimo nadgraditi ti dve stopnji še s tretjo, ki 
je namenjena usposabljanju vrhunskih strokovnjakov na področju  komerciale, turizma in informatike. S tem poskuša Fakulteta tudi 
ustreči povpraševanju diplomantov po nadaljnjem študiju. Pobuda se uvršča tudi v koncept vseţivljenjskega izobraţevanja. 
 

Temeljni cilj predlaganega programa doktorskega študija je usposabljanje doktorandov za samostojno vrhunsko raziskovalno 
delo na temeljnih in uporabnih raziskavah. Pomeni, da program predvideva nadaljnje razvijanje usposobljenosti študentov za 
samostojno delo na področjih, ki jih opredeljuje vsebina programov prve in druge stopnje. Doktorandi bodo spoznali novejši razvoj 
komercialnih in drugih poslovnih ved v okviru filozofije znanosti nasploh. Omogočil jim bo poglobljeno razumevanje teoretskih in 
metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s 
preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter 
znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Hkrati pa 
se bodo študenti  usposobili za samostojno uporabo zahtevnejših kvantitativnih in kvalitativnih metod raziskovanja zahtevnih in bolj 
zapletenih poslovnih problemov. Poudarek študija bo na usposabljanju za samostojno konceptualizacijo raziskovalnih problemov in 
izbiro primernih metod za njihovo raziskovanje. Študijski program predvideva obseţno samostojno raziskovalno delo pod vodstvom 
primerno izkušenih in usposobljenih mentorjev tekom celotnega študija. Najzahtevnejše delo v tem smislu pa seveda predstavlja 
disertacija. 

Pri vključevanju doktorandov bomo tudi na doktorskem programu nadaljevali in nadgrajevali prakso, ki je na šoli ţe uveljavljavljena 
pri izvajanju magisrskih programov Komerciala, Turizem in Poslovna informatika, saj šola omogoča in zahteva vključevanje 
študentov v raziskovalno razvojno delo.  Na dodiplomskem študiju se študentje usposobljajo bolj  za reševanje praktičnih 
organizacijskih problemov, na magistrskem ţe več tudi znanstvenih. Aplikativno raziskovanje na tej ravni omogoča, da se vanj 
neposredno vključujejo pedagoški sodelavci šole, ki so sicer zaposleni v gospodarskih in drugih organizacijah in tudi študentje. 
Študentje delajo raziskave pod vodstvom usposobljenih mentorjev, ki tudi dobro poznajo dejanske probleme organizacij. Tako se 



usposabljajo za reševanje bolj zahtevnih problemov na njihovih (predhodnih) delovnih mestih. Obenem pa se krepi njihovo 
zaupanje v koristnost praktične uporabe strokovnih in raziskovalnih pristopov za reševanje praktičnih problemov.  

Na doktorski ravni bo večji poudarek dan znanstvenemu raziskovanju in vključevanju študentov v domače in mednarodne 
znanstvene raziskovalne projekte pod vodstvom izkušenih raziskovalev – mentorjev, ki sodelujejo v programu, tako iz Slovenije 
kot Ekonomske fakultete v Zagrebu, Univerze na Reki in drugih partnerskih institucij. FKPV  ima na raziskovalnem področju jasno 
strategijo, v svoje programe vključuje razvojno in aplikativno raziskovanje. Raziskovalna dejavnost je neposredno povezana s 
študijskim procesom in se nanaša tako  na delo študentov na dodiplomski in podiplomski študijski stopnji, kot na delo pedagoških 
sodelavcev, raziskovalcev in naših partnerjev iz gospodarstva. Razvojno raziskovalni oddelek predstavlja institucionalni okvir 
raziskovalnega dela sodelavcev FKPV. Pri ARRS smo  od leta 2008 vpisani   kot raziskovalna organizacija in raziskovalna skupina 
znotraj katere je registriranih sedem raziskovalcev. Letno se raziskovalci aktivno udeleţujejo različnih mednarodnih znanstvenih  
konferenc (v letu 2008 so objavili 11 referatov). Vključujejo se tudi v razvojno raziskovalne projekte na slovenski in mednarodni 
ravni.  V letu 2008 smo s sofinanciranjem MVŠT uspešno zaključili dva razvojna projekta na področju razvoja kurikuluma prve in 
druge stopnje. V v letu 2009 se aktivno vključujemo v mednarodne raziskovalne projekte preko SEE programa, kjer smo kot 
partenrji (nosilec projekta je Provinza di Brescia) pridobili triletni projekt Social Entrepreneurship ISEDE - NET. Skupaj z Dalberg 
development Europe APS (nosilec projekta), INNO in Ekonomsko fakuteto v Sarajevu smo ustanovili konzorcij, s katerim 
kandidiaramo na evropskem razpisu IPA Europe Aid za Entrepreneurial Learning in Education Systems in BIH. V fazi verifikacije sta 
še dva podobna mendarodna raziskovalna projekta. V vse te raziskave bomo aktivno vključevali tudi doktorske študente. 

Predvideni doktorski študij ne bo množičen. Pritegnil bo najboljše študente, ki bodo na Fakulteti nadpovprečno uspešno končali 
magistrski študij in ţeleli nadgraditi pridobljeno znanje s poglobljenim razumevanjem problematike in se usposobiti za zahtevnejše 
raziskave bodisi individualno ali v okviru širših raziskovalnih skupin. Fakulteta jim bo omogočila, da bo njihovo znanje primerljivo z 
doseţenim znanjem na drugih evropskih univerzah. To bo doseţeno z vključevanjem tujih strokovnjakov v izvajanje doktorskega 
študija in s spodbujanjem študentov doktorskega programa, da del programa realizirajo tudi na tujih univerzah. Fakulteta bo poleg 
lastnih kadrov v izvajanje programa povabila tudi druge uveljavljene slovenske in tuje visokošolske učitelje in ustrezno habilitirane  
raziskovalce z odmevnejšimi raziskovalnimi doseţki. 
 
Doktorandi se bodo usposobili tudi za publiciranje raziskovalnih doseţkov v domači in tuji strokovni javnosti, tako za sodelovanje na 
znanstvenih konferencah, kot tudi za objavljanje rezultatov svojih raziskav v strokovni in znanstveni publicistiki. Na prvo 
mednarodno znanstveno konferenco, ki jo FKPV organizira v letu 2009, se je s svojimi raziskovalnimi projekti prijavilo preko trideset 
magistrskih študentov FKPV. 
  



1.3 Program podpirajo študenti in gospodarstvo  
 

Mnenja širšega gospodarskega okolja o doktorskem študijskem programu Poslovne vede je šola pridobila na več načinov: 
 
 

1) Z diskusijo: ki jo je fakulteta organizirala v okviru podiplomskega študija z izrednimi študenti, ki so zaposleni v gospodarstvu. 
Prav tako so na diskusiji bili prisotni tudi člani študentskega sveta FKPV. 

 
Zapisali so sledeče: 

 

»Doktorski študij pridobiva v očeh študentov vedno večji pomen. Predvsem po lanskoletni spremembi ravni izobrazbe, 
pridobljene na visokošolski ustanovi, je ţelja študentov po dodatni izobrazbi še močnejša. Ţelimo, da bi Fakulteta za 
komercialne in poslovne vede omogočala doktorski študij, saj bi tako olajšala nadaljevanje študija ţe vpisanim študentom 
podiplomskega študija, obogatila ponudbo izobraţevanja v celjski regiji ter podjetjem ponudila visoko izobraţen kader, 
usposobljen za raziskovalno delo.« 

  
Iz teh razlogov Študentski svet FKPV kot reprezentativni organ študentov nadvse podpira uvedbo doktorskega študija v 
organizaciji in izvedbi Fakultete za komercialne in poslovne vede. 
 

2) S preverjanjem odnosa širšega okolja v zvezi s programom 
Fakulteta je opravila razgovore z vodilnimi ljudmi, ki delujejo v gospodarskih ter negospodarskih podjetjih v celjski regiji ter širši 
okolici, ki so podali pisna mnenja oz. podporo o razvoju doktorskega študija naše Fakultete. 
Poudarili so sledeče:  
»Podpiramo razvoj doktorskega programa po bolonjskem procesu na Fakulteti za komercialne in poslovne vede ter ocenjujemo, 
da bodo znanja študentov koristila širši druţbi ter organizacijam. Ţelimo, da bi v implementaciji tega programa sodelovali s 
Fakulteto pri skupnem reševanju strokovnih vsebin ter z definiranjem aplikativnih razvojnih projektov ter seminarskih in 
raziskovalnih nalogah.« 

 
Mnenje o programu so dali: 
 

 Kovintrade zunanja trgovina, d. d. 

 Gospodarska zbornica Slovenije 

 Pivovarna Laško, d. d. 

 Pivovarna Union, d. d. 

 Razvojni center Planiranje, d. o. o. 

 Gorenje, d. d. 



 Regionalna gospodarska zbornica Celje 

 Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o. 

 Cinkarna Celje, d.d. 

 Mestna občina Celje 

 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

 Etol d.d. Celje 

 Regijsko študijsko središče Celje 

 Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o. - Svet Savinjske regije 

 Unicredit Banka Slovenija, d.d. 

 Abanka Vipa d.d., Ljubljana 

 Thermana d.d., Laško 

 
  



1.4 Komu je program namenjen? 
 

V doktorski študijski program FKPV se lahko vpiše, kdor je končal:  
–  študijski program druge stopnje,  
–  študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je  
    ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,  
–  najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z ustreznega strokovnega področja  
    ter izkazuje vidne uspehe pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče 
    ovrednotiti s 60 kreditnimi točkami.  
 
Predvideno število vpisnih mest v prvi letnik na doktorskem študijskem programu na vseh smereh je 30. Fakulteta (Komisija za 
doktorski študij) lahko glede na razpoloţljivo število mentorjev omeji število moţnih vpisov v prvi letnik oziroma na posamezno 
smer.   
 
Če je kandidatov več kot razpisanih mest, se izbira med kandidati opravi po naslednjem kriteriju: 
  

 pri kandidatih, ki so končali drugo stopnjo bolonjskega programa: doseţen študijski uspeh pri študiju druge stopnje (50 %) ter 
ocena magistrske naloge  

     (50 %), 

 pri kandidatih, ki so končali štiriletni univerzitetni študijski program: povprečna  ocena študija (50 %)  in ocena diplomskega dela 
(50 %). 

  
Za vse kandidate se pripravi enotna lista, kar pomeni, da imajo enake moţnosti  vpisa vsi, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za vpis na 
doktorski študij.  
 
 

  



 

1.5 Načini in oblike izvajanja študija 
 
Doktorski program  poslovnih ved se bo izvajal kot redni in  izredni študij. Glede izvedbe učnih enot ni razlik.  V obeh oblikah 
študija se  izvedejo vse  organizirane oblike študija v obsegu in na način, kot  določa študijski program. Senat FKPV lahko razpiše 
doktorski program kot redni in izredni študij na sedeţu FKPV v Celju ter kot izredni študij na svojem dislociranem centru za izredni 
študij v Ljubljani. 
 

 

Načini in oblike izvajanja študija: 
(matična fakulteta Celje) 
 

 redni 
študij 

 izredni  
študij 

□ študij na 
daljavo 

Program se bo izvajal na 
dislocirani enoti/centru:  
Ljubljana (na Emona Efekti 
d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana)       

                          ■ izredni  študij 

 

 
 
 

 

1.6 Pridobljeni naziv 
 

Po opravljenih vseh obveznostih, predpisanih s študijskim programom, pridobi kandidat(ka) naslov »doktor/doktorica znanosti«. 
Naslov se okrajšano zapiše kot »dr.«. 
 
 

1.7 Predvidena šolnina 
 

Šolnina bo predvidoma 2.800 evrov za letnik doktorskega študija – natančno jo bomo uskladili pred vpisi. 

  



1.8 Splošni podatki o programu 
 

Naslov / ime študijskega programa POSLOVNE VEDE 
■ Študijski program je popolnoma nov in ne nadomešča nobenega programa 

Stopnja in vrsta študijskega programa  □ podiplomski – doktorski 
 

Program traja    3 leta  

Smeri študijskega programa: Komerciala, Informatika, Turizem 

Moduli študijskega programa: Modulov ni. 

Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS – SRV 
oţja skupina vrst – raven: 
8 osma  raven: visokošolsko izobraţevanje tretje stopnje in podobno 

 
 

82 podraven  8/2: doktorsko  in podobno izobraţevanje/doktorat znanosti in podobna znanja   
18202 doktorsko  izobraţevanje (tretja bolonjska stopnja) / doktorat znanosti (tretja  bolonjska stopnja) 
 

 
 
 

Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS – P 
široko področje: 3 - Druţbene, poslovne, upravne in pravne vede  
oţje področje: 34 - Poslovne in upravne vede  
podrobno področje: 340 - Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)  
nacionalnospecifično področje: 3400 - poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) 
 

 

Utemeljitev: Program je podiplomski  bolonjski, zato se po KLASIUS – SRV uvršča na raven – visokošolsko izobraţevanje tretje stopnje in 
podobno, v vrsto visokošolsko  izobraţevanje tretje stopnje doktorsko in podobno izobraţevanje  (tretja  bolonjska stopnja) / doktorat znanosti in 
podobna znanja. Doktorski program sega zlasti s seminarji na več področji. Obsega študijske predmete oziroma seminarje  z 
nacionalnospecifičnega področja 3 – druţbene, poslovne, upravne in pravne vede; na oţje področje 34 – poslovne in upravne vede, podrobno 
področje 340 – Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) ter na nacionalnospecifično področje 3400 – poslovne in upravne vede 
(podrobneje neopredeljeno),  3450 – poslovodenje in upravljanje (podrobneje neopredeljeno), 3140 – ekonomija (podrobneje neopredeljeno)  
2269 – Filozofija, logika in etika (podrobneje neopredeljeno),  4620 – statistika (podrobneje neopredeljeno). 
Poudarki in deleţ vsebin učnih načrtov študijskih predmetov narekujejo, da se po preteţnosti v KLASIUS – P program razvrsti na široko področje 3 
– druţbene poslovne, poslovne, upravne in pravne vede,  na oţje področje   34 – poslovne in upravne vede,   podrobno področje 340 – poslovne 
in  upravne vede.          

 

 

 



 

1.9 Cilji programa 
 
Podiplomski – doktorski program Poslovne vede pomeni vsebinsko nadaljevanje bolonjskih   podiplomskih  študijev  in 
predstavlja zaključen tretjestopenjski program, ki naj bi ga vpisovali študenti po končanem drugostopenjskem študiju na 
Fakulteti za komercialne in poslovne vede, ali z drugih ustreznih fakultet. Navezuje se na drugo stopenjske programe in skupaj s 
predhodnimi programi predstavlja zaokroţen osemletni študij, ki vodi do naslova doktor znanosti.  
 
Temeljni cilj doktorskega študija je izobraziti splošno razgledane znanstvenike, ki bodo imeli poglobljen vpogled v znanost, ki 
bodo znali oceniti pomen znanosti za blaginjo drţave oziroma druţbe kot celote in njenih subjektov ter umestiti  poslovne znanosti v 
okvir znanosti na sploh. Znanje, ki ga bodo pridobili, bo na eni strani, pomenilo moţnost vpogleda v širši razvoj znanosti, 
razumevanje pomena raziskovanja druţbenih in gospodarskih pojavov, omogočilo razviti sposobnost kritičnega razmišljanja o 
teoretičnih rešitvah in njihovi aplikaciji v prakso in razvijanje novega znanja, na drugi strani pa moţnost analize vpliva aktivnosti v 
konkretnem podjetju na gospodarski poloţaj druţbe kot celote. Cilj programa je študentom omogočiti spoznati najprej,  kaj 
pravzaprav je teorija znanosti,  zakaj je v druţbi,  ki se ţeli razvijati, pomembna njena  prisotnost ter pomen makroekonomskih  
teorij,  njihovo zgodovino, dejavnike, ki so nanje vplivali, in njihov vpliv na obnašanje organizacij v posameznih obdobjih in okoljih. 
Poseben poudarek bo dan  novejšim makroekonomskih teorijam, ki so se razvile v razmerah globalnega poslovanja organizacij.   
Glede na to, da si znanosti ne moremo zamisliti brez ustreznih analitskih in statističnih orodij,  je cilj doktorskega študija dati 
študentom tudi splošna analitska znanja in znanja s področja statistične analize za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in za 
potrebe priprave doktorske disertacije.  
 
Posebna odlika doktorskega študija so seminarji, ki jih bo študent opravil pri mednarodno priznanem strokovnjaku s 
posameznega specifičnega področja. Pri njem bo uporabil znanje, ki ga je pridobil pri splošnih teoretičnih predmetih, in preveril 
uporabo teorije v praksi.  Doktorski program izhaja iz dejstva, da ni teorije brez dobre prakse in ni dobre prakse brez ustrezne 
teorije. Zato je cilj doktorskega programa usposobiti študente za ustrezno povezovanje teorije in prakse. Končni cilj doktorskega 
študija je izobraziti raziskovalno razgledanega doktorja, ki bo pri raziskovalnem delu ţe imel tolikšne raziskovalne izkušnje tako 
zaradi raziskovalnih seminarjev, ki jih bo opravil doma ali v tujini, kot tudi zaradi pridobitve splošnih teoretičnih znanj, da bo 
sposoben samostojno opravljati temeljne in aplikativne raziskave. Zato bo  sposoben nadaljnjega  razvijanja znanosti na eni strani 
in uporabe ţe razvite znanosti  v praksi na drugi.   
 
Napisano pove, da so v programu upoštevane temeljne predpostavke, da mora biti doktor sposoben uspešno delovati tako v 
raziskovalnih institucijah  kot tudi  v drugih organizacijskih sistemih (bankah,  podjetjih in  organizacijah javnega sektorja) pri 
reševanju zapletenih gospodarskih vprašanj zlasti na področju komerciale, turizma in informatike.     
  



1.10 Zasnova programa 

Doktorski program je oblikovan tako, da izhaja od splošnega k posebnemu in upošteva dejstvo, da bo imela Fakulteta tri doktorske 
smeri, in sicer: Komerciala, Turizem in Informatika. Najprej so predvideni obvezni splošni predmeti, ki so obvezni za vse smeri in 
omogočajo pridobiti nujno predznanje za znanstveno raziskovalno delo. Tako sta kot prva dva predvidena predmeta, ki dajeta  širši 
pregled  makroekonomske teorije in znanosti,   njun razvoj in njun vpliv na poslovna področja. Med splošne obvezne predmete sodi 
tudi širše obravnavanje  raziskovalne metodologije in metode predstavljanja znanstveno raziskovalnih doseţkov zainteresirani 
javnosti.  Vsebino posamezne smeri določajo predvsem usmeritveni seminar, smerni seminar, druge oblike organiziranega študija  
in individualno delo na doktorski disertaciji. 
 
Program je oblikovan tako, da omogoča vertikalno in horizontalno povezanost predmetov. Vertikalna povezanost je posledica 
dejstva, da je vsebina predmetov oblikovana po načelu »od splošnega k posebnemu«. Tako dobijo študentje v prvem letniku najprej 
temeljna izhodiščna teoretska izhodišča, pomembna za razumevanje znanosti in makro gospodarskih gibanj ter za raziskovanje 
pojavov v okviru izbranega oţjega področja študija. Horizontalna povezanost predmetov omogoča študentom oblikovanje njihovega 
končnega znanstvena profila po lastnem izboru.  Z odločitvijo za izbrano smer in s tem za izbirni usmeritveni seminar študent izbere 
področje svojega bodočega raziskovanja. Z izbirnimi  seminarji in drugimi organiziranimi študijskimi oblikami  in doktorsko  nalogo 
študent doseţe svoj končni načrtovani znanstveni profil. Moţnost izbire raziskovanih seminarjev doma in v tujini ter drugih študijskih 
oblik doma in v tujini je tolikšna, da lahko zadovolji raznolike interese. Zato ravno izbirni raziskovalni seminarji in druge študijske 
oblike, ki nadaljujejo logiko širitve znanj temeljnih predmetov, povečujejo študentom obseg znanj  in s tem pribliţevanja  znanj 
potrebam okolja. 
 
Doktorski program je zasnovan tako, da vsebuje štiri vrste predmetov oziroma študijskih oblik:  

1. 3 obvezne predmete programa, ki imajo skupaj vrednost 34  KT. Od tega sta  dva v prvem in eden v drugem letniku.  

2. Izbirni usmeritveni   seminar smeri, ki je  eden  in je  ovrednoten s 6 KT.  Študent ga  je obvezen izbrati takoj, ko se 
odločili za smer. Izbirni usmeritveni seminarji dajejo   temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje smeri in  ga študent 
opravi v prvem semestru prvega letnika.            

3. Obvezni seminar, ki je vrednoten  6 KT in pomeni javno predstavitev dispozicije doktorskega dela. Študent jo mora 
pripraviti v prvem semestru drugega letnika. Iz nje mora biti razvidno,  katero od moţnih smeri si je izbral,  kašne so delovne 
hipoteze doktorske disertacije, metode dela itd. Iz predstavitve dispozicije doktorske disertacije mora biti razvidno, da je 
kandidat izbral problem, ki je vreden znanstvenega  raziskovanja,  da mu izbrana tema daje dovolj moţnosti za samostojen 
in izviren znanstveni  prispevek, temeljna metodična zasnova pa zagotavlja, da bo disertacijo mogoče ustrezno dokončati 
tudi po metodični strani. 



              
4. Smerni izbirni seminar, ki je eden in je  vreden  6 KT. Kandidat iz več moţnih seminarjev izbere enega, ki obravnava 

tematiko posamezne smeri. Izbere ga potem, ko je ţe izbral področje znanstvenega raziskovanja.   
               
5. Druge oblike organiziranega študija, kamor sodijo aktivno sodelovanje  na znanstvenih konferencah, raziskovalnih 

delavnicah, doktorskih seminarjih, znanstvenih seminarjih ipd. Kandidat mora izbrati eno  tako obliko, ki je  vredna 8 
KT. 

                     
6. Delo na disertaciji, ki se prične ţe v drugem semestru prvega letnika v obsegu 30 KT, nadaljuje v drugem, z obsegom 30 

KT, in konča v   tretjem letniku, v obsegu 60 KT. Tako doseţe študent z individualnim raziskovalnim delom, to je s  pripravo 
doktorske disertacije in njenim zagovorom, 120 KT.  Predlagani študijski program zahteva, da študent uspešno opravi vse 
predpisane obveznosti. Uspešnost se  ocenjuje z izpiti in drugimi oblikami preverjanja znanja, praviloma v obsegu  v 
letnikih, v katerih je predvidena posamezna obveznost.  

 
7. Disertacija je lahko izjemoma sestavljena tudi iz najmanj treh originalnih avtorjevih člankov, objavljenih v revijah, ki so v 

seznamu SCI. Članki se morajo vsebinsko povezovati v celoto, ki ustreza drugim zahtevam glede vsebine disertacije. Avtor 
mora v tem primeru v posebnem uvodnem poglavju utemeljiti to povezanost v celoto. Pripraviti pa mora tudi povzetek v 
obliki zaključnega poglavja, v katerem dokaţe, da uporabljeni članki dejansko obravnavajo problem, ki je primeren za 
vsebino doktorske disertacije in so bile tudi uporabljene ustrezne metode raziskovalnega dela. 

 

Tabela 3 : Število in poimenska navedba učnih enot s kreditnim ovrednotenjem 

Št. predmeta Predmet oziroma druga študijska oblika  
Vrsta predmeta 

oziroma druge oblike 
KT Semester 

1. letnik 

1 Novejše makroekonomske teorije obvezni   14 1 

2  Teorija znanosti  obvezni  10 1 

3 Usmeritveni seminar   izbirni  za smer   6 1 

4 Individualno raziskovalno delo za pripravo dispozicije   30  2  

5. Skupaj 1. letnik  2 obvezna predmeta + 1 usmeritveni  seminar in  60   



Št. predmeta Predmet oziroma druga študijska oblika  
Vrsta predmeta 

oziroma druge oblike 
KT Semester 

individualno raziskovalno delo – priprava dispozicije za 
disertacijo  

2. letnik 

1  Sodobne metode statistične analize v znanstveno 
raziskovalnem delu  

obvezni   10 3 

2 Javna predstavitev dispozicije (seminar)  obvezni  6 3 

3 Smerni seminar   izbirni  6  3 

4 Druge študijske oblike (aktivno sodelovanje  na znanstvenih 
konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih 
seminarjih, znanstvenih seminarjih ipd.)      

izbirni  8 3 

5 Individualno raziskovalno delo – priprava doktorske 
disertacije  

 30 4 

Skupaj 2. letnik  1 obvezni predmet + 1 javna predstavitev  dispozicije + 2 
izbirna smerna   seminarja + 2 izbirni drugi študijski obliki     

 60   

3. letnik 

1 Individualne oblike raziskovalnega dela  
- javne predstavitve relevantnih teorij za problem   disertacije 
- dokončanje osnutka disertacije 
- predloţitev osnutka disertacije komisiji 

- zagovor disertacije  

obvezno   60 5-6 

SKUPAJ   180  
 

 

 

 

    
 


