CILJI IN KOMPETENCE , PODROČJA ZAPOSLITVE

PRIJAVA

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Poslovne vede
je izobraziti splošno razgledane znanstvenike, ki bodo imeli
poglobljen vpogled v znanost in bodo sposobni uspešno delovati
tako v raziskovalnih institucijah kot tudi v drugih organizacijskih
sistemih pri reševanju zapletenih gospodarskih vprašanj na področju poslovnih ved.

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

Doktorandi bodo pridobili poglobljena znanja o novejših makroekonomskih teorijah, sposobnost kritičnega razmišljanja in presojanja znanstvenih rezultatov, interdisciplinarnega povezovanja
dosežkov ter njihovega publiciranja, sposobnost opredelitve znanstveno-raziskovalnega problema in uporabe sodobnih raziskovalnih metod, orodij in postopkov pri raziskovanju problema. Poleg
tega bodo razvili specifične kompetence, kot so:
razumevanje pomena in filozofije in poslanstva znanstveno raziskovalnega dela na področju ekonomskih znanosti (trženjskih
znanostih),
temeljito poznavanje in sposobnost uporabe najsodobnejših
kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod pri odkrivanju novega, temeljnega znanja,
sposobnost odkrivanja novih spoznanj in znanja, ki pomembno
prispevajo k teoriji in praksi na področju poslovnih ved,
sposobnost javnega objavljanja, sprejemanja kritike o raziskovalnih rezultatih in vodenja diskusije na najvišji znanstveni in
strokovni ravni.
Doktorji znanosti se zaposlujejo na najzahtevnejših raziskovalno-razvojnih delovnih mestih v gospodarstvu, negospodarstvu
in na akademskem področju. Običajno opravljajo najzahtevnejše
vodstvene in vodilne naloge. Hkrati so vpeti tudi v mednarodno
znanstveno okolje,kjer skrbijo za nadaljnje raziskovanje, mreženje
in publiciranje.

IZJAVA DOKTORICE ZNANOSTI

Informacije o informativnih dnevih in prijavnih rokih prejmete na
spletni strani www.fkpv.si.

Doktorski študijski program

OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI:
prošnja za vpis (v kateri kandidat pojasni svoje motive za doktorski študij – 1 stran A4),
življenjepis (lahko Europass CV),
bibliografija (iz katere so razvidne objave v različnih publikacijah),
overjena kopija diplome (overjena kopija potrdila o diplomiranju na dodiplomski ali podiplomski ravni študija) in
potrdilo o povprečni oceni izpitov (na dodiplomski ali podiplomski ravni študija).

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

KLASIFIKACIJA IZOBRAZBE
SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij): raven 10
EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij): raven 8
EOVK (Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij): Tretja stopnja

INFORMATIVNA MESTA

Zaradi zadovoljstva z magistrskim študijem na FKPV
sem se odločila, da doktorski študij nadaljujem na
FKPV. Predavanja in vaje ter seminarje so izvajali
ugledni slovenski in tuji predavatelji, s pomočjo
katerih smo študentje pridobili zaokrožen vpogled
v znanost, razvili kritično analitično razmišljanje
o odprtih teoretičnih in praktičnih problemih ter
se učili, kako uporabiti rešitve teh problemov v gospodarstvu.
Veliko poudarka je bilo tudi na individualnem raziskovalnem
delu, pri katerem smo se pod skrbnim nadzorom predavateljev
usposobili za samostojno raziskovalno delo na najvišjem nivoju.
Študenti nismo raziskovali nekih namišljenih problemov, ampak
konkretne probleme, s katerimi se srečujemo v podjetjih, kjer
smo zaposleni. Rezultate mojega raziskovalnega dela smo že začeli
uspešno aplicirati v prakso v podjetju, kjer sem zaposlena. Poleg
predavateljev nam je pomagalo tudi prijazno osebje v referatu in v
knjižnici. Z veseljem in lahkoto bi se odločila za doktorski študij na
FKPV, če bi se še enkrat vpisala na doktorski študij.

POSLOVNE VEDE
tretja stopnja
Na sedežu FKPV v CELJU

Lava 7, 3000 Celje
Telefon: 03 428 55 36
e-mail: podiplomski@fkpv.si

Na enoti FKPV v LJUBLJANI

BIC – Biotehniški izobraževalni center
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Telefon: 03 428 55 36
e-mail: podiplomski@fkpv.si

doc. dr. Elena Marulc

www.fkpv.si

Znanstveni naziv

Doktor znanosti (dr.)/
Doktorica znanosti (dr.)
Smeri:
Komerciala - Poslovna informatika -Turizem
(izredni študij)

VPISNI POGOJI
V 1. letnik se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno končal:
magistrski študij na FKPV ali drugje, brez ali z diferencialnimi izpiti,
univerzitetni študijski program; brez ali z diferencialnimi izpiti
študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o
visokem šolstvu (5-letni enovit magistrski študij).
V 2. letnik se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno končal:
študij za znanstveni magisterij,
študij specializacije po predhodno opravljenem
univerzitetnem študiju,
študijski program (bolonjski model) za specializacijo in je
pred tem končal visokošolski strokovni študijski program, z
diferencialnimi izpiti,
4-letni univerzitetni študijski program in je uspešno zaključil
študij MBA na verificirani instituciji v Sloveniji ali v tujini, ter ima
vsaj 5 let delovne prakse na delovnem mestu, za katerega je
zahtevana vsaj visoka ekonomska ali poslovna izobrazba.
V 3. letnik se lahko vpiše:
kandidat, ki se mu prizna najmanj 78 KT predhodno
pridobljenega formalnega ali neformalnega znanja.
Vsi kandidati opravijo pred vpisom individualni intervju. Natančnejša določila o vpisnih pogojih so navedena na spletni strani
www.fkpv.si (podiplomski študij).

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

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA

PREVERJANJE ZNANJA IN
NAPREDOVANJE PO PROGRAMU
Pri vsakem predmetu so načini ocenjevanja (ustni ali pisni
izpit, ocena vaj in seminarskega dela, ocena javnega nastopa)
opredeljeni v učnem načrtu predmeta. Izpiti potekajo predvidoma
14 dni po zaključenih predavanjih posameznega predmeta.
Napredovanje po programu in pogoji za dokončanje študija so
opredeljeni v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja.

PRIZNAVANJE IZPITOV
FKPV študentom priznava pridobljena znanja in spretnosti, ki po
vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim
oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene s
posameznim študijskim programom. Priznavanje potekla v skladu
s Pravilnikom o izvajanju doktorskega študija na FKPV, Pravilnikom
o preverjanju in ocenjevanju znanja in Pravilnikom o priznavanju
neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

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 (e-gradivo
ali skripta), 3 poskuse opravljanja izpita in študentsko izkaznico.

DODATNE STORITVE IN PONUDBA
FKPV nudi za študente dodatne storitve: seminarje o
metodološkem pristopu k raziskovanju, diplomski nalogi,
osnovah statističnih metod in tehnik, seminarje informacijskega
opismenjevanja (iskanje po bazah polnih besedil ter navajanje
literature in pisanje povzetkov) in retorike, obiske zunanjih
predavateljev, mednarodno izmenjavo, brezplačno svetovanje v
okviru Kariernega centra FKPV, strokovne ekskurzije, informacijsko
podporo študiju, izposojo strokovne literature iz Knjižnice FKPV,
članstvo v Knjižnici FKPV in članstvo v Alumni klubu.

Izredni študij se izvaja na sedežu Fakultete v Celju ter na enoti v
Ljubljani. Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih
vsaj 20 študentov.

PREDMETNIK
1. LETNIK
Predmet / študijska oblika

KT

1. Novejše makroekonomske teorije

14

2. Teorija znanosti

10

3. Usmeritveni seminar

6

4. Individualno raziskovalno delo /
priprava dispozicije

30

2. LETNIK
1. Sodobne metode statistične analize v
znanstvenoraziskovalnem delu

10

2. Seminar – priprava dispozicije

6

3. Smerni seminar

6

4. Druge študijske oblike

8

5. Individualno raziskovalno delo /
priprava doktorske disertacije

30

3. LETNIK

Pri izrednem študiju poteka organizirano pedagoško delo po
sistemu zaporedne izvedbe učnih predmetov. Vsak predmet se
začne s predavanji oziroma drugimi predvidenimi oblikami dela
in se nadaljuje toliko časa, da se izčrpajo vse predvidene oblike
dela ter se lahko izvede celotno preverjanje znanja. Pri izrednem
študiju se en letnik izvede v obsegu 70 % kontaktnih ur. Aktivnosti
se izvajajo v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah
dopoldan. Urnik je pred začetkom študijskega leta objavljen na
spletni strani.

3. Individualne oblike raziskovalnega dela

60

SKUPAJ

180

Druge študijske oblike:
Aktivno sodelovanje na znanstvenih in strokovnih konferencah,
raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih, znanstvenih
seminarjih, objava člankov v znanstvenih in strokovnih revijah ipd.
Individualne oblike raziskovalnega dela:
Predstavitve relevantnih teorij v zvezi s problemom disertacije,
dokončanje in predložitev osnutka disertacije komisiji, dokončanje
disertacije ter zagovor disertacije.

www.fkpv.si

