O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

INFORMATIVNA MESTA

Magistrski študijski program druge stopnje POSLOVNE VEDE II
nudi štiri smeri študija:
▪ Komerciala
Strokovni naziv: magister/magistrica poslovnih ved
▪ Turizem
Strokovni naziv: magister/magistrica turizma
▪ Poslovna informatika
Strokovni naziv: magister poslovne informatike/magistrica
poslovne informatike
▪ Varnostni menedežment
Strokovni naziv: magister varnostnega
menedžmenta/magistrica varnostnega menedžmenta
TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Program je vsebinsko usmerjen v:
▪
poznavanje globalnega trženja,
▪
računovodstva in revizije,
▪
kontrolinga,
▪
poslovnih financ,
▪
davčnih predpisov in davčnega svetovanja,
▪
turizma,
▪
poslovne informatike in
▪
varnostnega menedžmenta.
KLASIFIKACIJA IZOBRAZBE
▪ SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij): raven 8
▪ EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij): raven 7
▪ EOVK (Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij): Druga stopnja
MEDNARODNE IZMENJAVE
Na FKPV omogočamo možnost študija v tujini vsem študentom
FKPV, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja in izkušnje v tujem okolju
in so dovolj motivirani, da bodo znali izkoristiti bogastvo različnosti
na tuji instituciji ter jim bo mednarodna izkušnja v pomoč pri
odločitvi o njihovem nadaljnjem študiju in karieri.

www.fkpv.si
www.studiraj.si
Na sedežu FKPV v CELJU
Lava 7, 3000 Celje
03 428 55 36 ali 03 428 55 91
podiplomski@fkpv.si

Študijski program za pridobitev
magistrske izobrazbe
druga stopnja

POSLOVNE VEDE II

Na enoti FKPV v LJUBLJANI
BIC – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Na enoti FKPV v MARIBORU
IC Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor
Na enoti FKPV v NOVI GORICI
Šolski center NG, Erjavčeva ulica 4 a, 5000 Nova Gorica
Na enoti FKPV v MURSKI SOBOTI
Ekonomska šola MS – višja strokovna šola
Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
Na enoti FKPV v SLOVENJ GRADCU
Šolski center SG, Višja strokovna šola
Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

Strokovni naslov

MAGISTER/MAGISTRICA
poslovnih ved
poslovne informatike
turizma
varnostnega menedžmenta
IZREDNI ŠTUDIJ

VPISNI POGOJI

PRIJAVA IN VPISI

PREDMETNIK

V magistrski študijski program Poslovne vede II se lahko vpišejo
kandidati:
▪ v 1. letnik, če imajo diplomo prve stopnje visokošolskega
strokovnega programa s področij ekonomije, računalništva in
informatike, turizma, varnostnih ved ali drugih poslovnih,
organizacijskih, družboslovnih in upravnih ved, ovrednotenih z
najmanj 180 KT.

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).

1. letnik
KT
Analiza poslovanja in kontroling
8
Primerjalni gospodarski sistemi
8
Strategija in razvoj podjetja
6
Kadrovski menedžment
6
Raziskovalna metodologija
8
Predmeti smeri KOMERCIALA
8
Dobičkonosnost kupcev, Menedžment nabave in prodaje
Analiza vedenja kupcev
Predmeti smeri TURIZEM 8
8
Upravljanje turističnih destinacij,
Kulturna dediščina, Zdraviliški in velneški turizem
Predmeti smeri POSLOVNA INFORMATIKA
8
IT podpora menedžmentu, Podatkovni centri, Podatkovno
rudarjenje (Data mining)
Predmeti smeri VARNOSTNI MENEDŽMENT
8
Kibernetska varnost, Geostrateški in poslovni vidiki
varnostnih tveganj, Načrtovanje informacijske varnosti

Če je predhodna izobrazba sorodna smeri programa, v katerega
se vpisujejo, študenti nimajo dodatnih obveznosti.
Če je predhodna izobrazba (prva stopnja v obsegu 180 oz. 240
KT) iz drugega strokovnega oz. znanstvenega področja, se
študentom predpišejo dodatne obveznosti iz dodiplomskega
študija v obsegu do 20 KT (dveh izpitov):
▪ Komerciala: Temelji ekonomije in Upravljanje s kadri,
▪ Turizem: Osnove poslovnih znanj in Osnove študija turizma,
▪ Poslovna informatika: Osnove poslovnih znanj in
Podatkovne zbirke I,
▪ Varnostni menedžment: Osnove poslovnih znanj in
Varnostni menedžment.
▪ v 2. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje (240 KT) s
sorodnega strokovnega oz. znanstvenega področja kot je smer
programa v katerega se vpisujejo.
TRAJANJE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA
Študij traja 2 leti (120 KT). Študentu pripada absolventski staž
skladno z veljavno zakonodajo. Študij se izvaja na sedežu FKPV
v Celju ter na enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski
Soboti in Slovenj Gradcu.

Na podlagi prijave prejmete vabilo na vpis.
Datumi in ure vpisa bodo objavljeni na spletni strani www.fkpv.si.
Brez predhodne prijave vpis ni mogoč.
STROŠKI ŠTUDIJA
Šolnina vključuje vpisnino, izvajanje izobraževalnega programa v
kombinaciji s klasičnim in e-študijem, osnovno študijsko gradivo v
pdf obliki v e-učilnici, uporabo e-učilnice, opravljanje izpita (do 3x),
članarino za knjižnico FKPV in študentsko izkaznico.
FKPV nudi za študente dodatne storitve: razne seminarje, obiske
zunanjih predavateljev, mednarodno izmenjavo, brezplačno
svetovanje v okviru Kariernega centra, informacijsko podporo
študiju, izposojo strokovne literature iz Knjižnice FKPV ter članstvo
v Alumni klubu.VERJANJE ZNANJA IN NAPREDOVANJE PO
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 poteka
v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in
Pravilnikom o priznavanju neformalno pridobljenega znanja in
spretnosti.

2. letnik
Seminar o magistrski nalogi
Krizni menedžment
Strokovni izbirni predmet smeri 1
Strokovni izbirni predmet smeri 2
Prostoizbirni predmet
Magistrska naloga
Skupaj KT

KT
8
8
8
8
6
22
120

Strokovni izbirni predmeti smeri:
▪ Komerciala: Trženje storitev, Finančna regulacija,
Management blagovnih znamk in novih izdelkov, Odkrivanje
poslovnih priložnosti in tveganj z novimi informacijskimi
tehnologijami, Interaktivno trženje, Računovodstvo za
odločanje.
▪ Turizem: Gastronomija, Globalno zdravje in turizem, Zeleni
turizem in trajnostni razvoj, Oblikovanje turističnih produktov,
Turistične destinacije sveta, Turizem in regionalni razvoj.
▪ Poslovna informatika: Razvoj IS, Mobilne aplikacije,
Poslovno obveščanje, Menedžerske simulacijske igre,
Odkrivanje poslovnih priložnosti in tveganj z novimi
informacijskimi tehnologijami, Varnostne tehnologije v IS.
▪ Varnostni menedžment: Odkrivanje poslovnih priložnosti in
tveganj z novimi informacijskimi tehnologijami, Varnostne
tehnologije v IS, Evropska varnostna politika, Finančna
regulacija, Računovodstvo za odločanje.
Prosto-izbirni predmeti:
Pravo EU, Medkulturno komuniciranje, strokovni izbirni predmet
druge smeri ali izbirni predmet drugih fakultet ali programov.

