
Izredni študij

PRIJAVA

Postopek prijave določa Razpis za vpis v študijsko leto ter velja za vse 
kandidate. Prijava je objavljena na spletni strani fakultete 
www.�pv.si ali na spletnem portalu eVŠ
(h�p://portal.evs.gov.si/prijava). 

Informacije o informa�vnih dnevih in prijavnih rokih najdete na 
spletni strani www.�pv.si.

VPISI

Na podlagi oddane prijave prejmete vabilo na vpis. Datumi in ure 
vpisa bodo objavljeni na spletni strani. Brez predhodne prijave vpis 
ni možen.

Na sedežu FKPV v CELJU
Lava 7, 3000 Celje

Telefon: 03 428 55 46 / e-mail: dodiplomski@�pv.si

Na eno� FKPV v LJUBLJANI
BIC – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Telefon: 03 428 55 44 / e-mail: dodiplomski@�pv.si

Na eno� FKPV v MARIBORU
Izobraževalni center Piramida Maribor

Park mladih 3, 2000 Maribor
Telefon: 03 428 55 46 / e-mail: dodiplomski@�pv.si

Na eno� FKPV v MURSKI SOBOTI
Ekonomska šola Murska Sobota – višja strokovna šola

Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 521 34 51 / e-mail: �pvms@gmail.com

PROFIL DIPOMANTA

Splošne kompetence:
■  poznavanje in razumevanje poslovnih procesov ter odgovoren 

odnos do varnega in zdravega delovnega okolja;
■ sposobnost za samostojno strokovno delo, osebno rast in 

vseživljenjsko učenje;
■ usvojitev računalniške in informacijske pismenos�;
■ sposobnost �mskega dela in komuniciranja v slovenskem in 

tujem jeziku

Predmetno-specifične kompetence:
■  sposobnost uporabe sodobne IKT v poslovanju,
■  sposobnost načrtovanja, razvijanja in implementacije PIS,
■ poznavanje varnostnih tehnologij in sposobnost odkrivanja 

groženj v PIS,
■  sposobnost upravljanja s podatki in informacijami,
■  sposobnost oblikovanja podlag za poslovno obveščanje.

Diplomant bo obvladal znanje s svojega področja dela in ga znal 
aplicira� v delovanju posamezne organizacije in okolja. Na osnovi 
poznavanja področij delovanja bo usposobljen za načrtovanje, 
organiziranje, vodenje in kontroliranje zahtevanih funkcij.

Značilne zaposlitve: sistemski anali�k, administrator podatkovnih 
zbirk, načrtovalec poslovnih aplikacij, vodja informacijskega 
centra, razvijalec poslovnih IS, organizator poslovnih aplikacij, 
svetovalec za razvoj IS, svetovalec uporabnikom IS, načrtovalec 
računalniških omrežij, poslovni anali�k, revizor poslovnih IS, 
presojevalec poslovnih tveganj, organizator poslovnih procesov, 
svetovalec za kakovost IS, vodja poslovne informa�ke v podjetju in 
podobno.

KLASIFIKACIJA IZOBRAZBE

■  SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij): raven 7     
■  EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij): raven 6     
■  EOVK (Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij): Prva stopnja



Študij na FKPV mi je prinesel 
novo znanje, nove prijatelje, 
novo službo in nove 
kompetence.
S študijem na FKPV si lahko 
postavite dobre temelje za 
prihodnost. Vsekakor 
priporočam vsakomur.

diplomant

VPISNI POGOJI

Vpis v 1. letnik

Vpišejo se lahko:
■  kandida�, ki so opravili zaključni izpit v kateremkoli š�riletnem 

srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 

Vpis v višji letnik 

Vpis v 2. letnik

Vpišejo se lahko:
■  diploman� višješolskih študijskih programov, ki izpolnjujejo 

Merila za prehode. Komisija za študijske zadeve lahko glede na 
predhodno smer študija določi manjkajoče obveznos� iz prvega 
letnika študijskega programa, v katerega se vpisujejo;

■ kandida�, ki se jim na podlagi priznanih izpitov iz predhodnega 
formalnega izobraževanja na is� stopnji ali priznanega 
neformalnega znanja prizna najmanj 20 KT za izredni študij.

Vpis v 3. letnik

Vpišejo se lahko:
■ kandida�, ki se jim na podlagi priznanih izpitov iz predhodnega 

formalnega izobraževanja na is� stopnji ali priznanega 
neformalnega znanja prizna najmanj 80 KT za izredni študij.

Študij se bo izvajal, če bo na posamezno lokacijo v letnik vpisanih 
vsaj 15 študentov.

TRAJANJE ŠTUDIJA

Študij traja 3 leta (180 ECTS). Študijsko leto se začne oktobra in 
zaključi septembra. Študentu pripada absolventski staž skladno z 
veljavno zakonodajo.

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA

Izredni študij se izvaja praviloma 2 do 3-krat tedensko v 
popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldne. 
Praviloma potekajo predavanja le za en predmet, kateremu po 
končani izvedbi sledi drugi. Pedagoški proces je podprt s sodobno 
informacijsko tehnologijo.

PREVERJANJE ZNANJA IN 
NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Pri vsakem predmetu so načini ocenjevanja opredeljeni v učnem 
načrtu predmeta. Izpi� potekajo predvidoma 14 dni po zaključenih 
predavanjih posameznega predmeta. 
Napredovanje po programu in pogoji za dokončanje študija so 
opredeljeni v Pravilniku o vpisih.

PRIZNAVANJE IZPITOV

FKPV študentom priznava pridobljena znanja in spretnos�, ki po 
vsebini, obsegu in zahtevnos� v celo� ali deloma ustrezajo 
splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so 
določene s posameznim študijskim programom. Priznavanje 
poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja 
in Pravilnikom o priznavanju neformalno pridobljenega znanja in 
spretnos�.

STROŠKI ŠTUDIJA

Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom FKPV, ki bo 
objavljen na spletni strani fakultete. Šolnina vključuje vpisnino, 
izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo v e-učilnici, 
3 pristope k posameznemu izpitu, študentsko izkaznico, uporabo 
knjižnice in članstvo v Alumni klubu.

DODATNE STORITVE IN PONUDBA

Fakulteta nudi za študente dodatne storitve in seminarje s 
področij: 
■ informa�ke,
■ računovodstva,
■ metodologije, 
■ sta�s�ke, 
■ komunikologije … 

1. LETNIK (8 predmetov)
Predme�:                                                                                                          KT

2. LETNIK (8 predmetov)       

Osnove poslovnih znanj 10
Poslovna matema�ka 7
Poslovno komuniicranje in javno nastopanje 6
Tuji jezik (ang., nem.) 8
Poslovna informa�ka 6
Pravo družb in poslovno pravo 6
Podatkovne zbirke I 8
Modeliranje in analiza poslovnih procesov  9
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Raziskovalna metodologija in sta�s�ka 10
Organizacijska kultura 7
Osnove trženja 8
Podjetništvo 9
Programiranje 8
Menedžment informacijskih sistemov 6
Računalniška strojna oprema 6
Inteligentni sistemi 6
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3. LETNIK (5 predmetov + strokovna praksa)

Študent izbere 1 modul, 2 strokovna izbirna predmeta in 1 prosto 
izbirnega ter opravi strokovno prakso. Študij lahko zaključi z diplomsko 
nalogo ali dvema dodatnima diplomskima izpitoma.

Virtualizacija, Revidiranje poslovnih informacijskih sistemov, Družbena 
omrežja v poslovanju, Mul�medijska tehnologija, Elektronsko poslovanje, 
Razvoj programske opreme podatkovnih zbirk.

Modul:                                                                                                                15

Strokovni izbirni predme�:                                                                               6

Prosto izbirni predme�:                                                                                     6

Strokovna praksa:                                                                                              15

Zaključek študija:                                                                                               12

Modul   Varnost informacijskih sistemov  7
SISTEMSKA TEHNOLOGIJA Operacijski sistemi in omrežja  8

Modul   Razvoj poslovnih aplikacij  8
APLIKATIVNA TEHNOLOGIJA Razvoj spletnih aplikacij  7

Izbirni tuji jezik (ita., nem.), Razvoj kariere, Organiziranje in vodenje 
projektov, Uporaba BC tehnologije in kriptovalut, Strateški razvoj podjetja, 
Sociologija, izbirni predmet iz drugega štud. programa ali fakultete.
Izvajajo se večinsko izbrani moduli in izbirni predme�.

DIPLOMSKA NALOGA ali DIPLOMSKA IZPITA:
Trendi v razvoju IKT 6
Finančno upravljanje in naložbe v IT 6
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SKUPAJ 180


