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Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v študijske programe so objavljeni na spletnih 
straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FPUV

Visokošolski strokovni študijski program
Upravljanje z okoljem – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani okoljevarstvenik (VS),
ź diplomirana okoljevarstvenica (VS).

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź redni študij, 
ź izredni študij.

Magistrski študijski program
Upravljanje z okoljem – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister okoljskih ved,
ź magistrica okoljskih ved.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

Magistrski študijski program
Poslovna ekonomija – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister ekonomskih in poslovnih ved,
ź magistrica ekonomskih in poslovnih ved.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

Doktorski študijski program
Poslovna ekonomija in upravljanje – 3. stopnja

Znanstveni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.



 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
POSLOVNA EKONOMIJA – 2. STOPNJA

Temeljni cilji magistrskega študijskega programa Poslovna 
ekonomija so izobraziti in usposobiti diplomante druge stopnje za:
ź takojšnjo zaposlitev na delovnih mestih visokega vodstvenega 

kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in 
državne uprave,

źnadaljevanje študija na tretji stopnji – v doktorskih študijskih 
programih,

źneposredno vključevanje v turbulentne mednarodne 
gospodarske, negospodarske, socialne in kulturne tokove.

Magistrski študijski program omogoča poglabljanje znanja na 
širših strokovnih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov 
znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo 
znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in 
novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti 
za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje 
kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za 
vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del programa so 
projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, 
aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.

Bodoči diplomanti druge stopnje bodo poglobili svoje znanje in 
razvili kompetence za:
ź samostojno uporabo sodobnih znanstvenoraziskovalnih metod,
ź samostojno reševanje najzahtevnejših strokovnih ekonomskih 

in poslovnih interdisciplinarnih problemov, 
źopravljanje vodstvenih del, 
ź razvoj in uvajanje sodobnih menedžerskih rešitev v poslovne 

sisteme,
źorganiziranje, vodenje, razvijanje, načrtovanje in uvajanje 

sodobne informacijske tehnologije v vse oblike poslovnih 
sistemov,

źustno in pisno komuniciranje v najmanj enem svetovnem 
jeziku.    

Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiral Svet Republike Slovenije 
za visoko šolstvo (sklep št. 6033-214/2009/7 z dne 26. 10. 
2009 in sklep št. 6033-214/2009/9 z dne 11. 11. 2009).

Strokovni naslov: 
ź magister ekonomskih in poslovnih ved,
ź magistrica ekonomskih in poslovnih ved.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

KOMPETENCE

Ključne kompetence, ki jih pridobi diplomant 
magistrskega študijskega programa Poslovna ekonomija, 
obsegajo: 
źcelovito kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze 
in predvidevanje rešitev s področja ekonomskih, 
poslovnih, upravnih, organizacijskih, naravoslovno-
m a t e m a t i č n i h  i n  d r u g i h  d r u ž b e n i h  v e d 
(interdisciplinarnost),

źpoznavanje in uporaba raziskovalnih metod, postopkov, 
procesov in tehnologije,

ź sposobnost kreativne uporabe znanja v poslovnem 
okolju,

źpoznavanje in razumevanje procesov v poslovnem 
okolju ter usposobljenost za njihovo analizo, sintezo in 
predvidevanje rešitev oz. posledic,

źusposobljenost za prepoznavanje potreb po 
spremembah in uvajanje inovacij v poslovnem okolju,

źavtonomnost in odgovornost pri odločanju,
źusposobljenost za komuniciranje v domačem in 
mednarodnem okolju,

źzavezanost profesionalni etiki, 
źu s p o s o b l j e n o s t  z a  r a z v i j a n j e  k u l t u r e 
nediskriminativnosti in spoštovanje medkulturnih 
razlik,

źusposobljenost za prezentiranje pridobljenega znanja 
in raziskovalnih dognanj, 

źozaveščenost o nujnosti lastnega izpopolnjevanja, 
dopolnjevanja poglabljanja in posodabljanja znanja.

PREDMETNIK

 Učna enota/predmet   OŠD KT
1. letnik
1. Metode raziskovalnega dela  40 8
2. Makroekonomija 2   40 8
3. Menedžment   40 7
4. Marketing menedžment  40 7
5. Mikroekonomija 2   40 8
6. Poslovno pravo   40 8
7. Razvoj človeških virov   40 7
8. Sodobne organizacijske teorije  40 7
 SKUPAJ    320 60
2. letnik
1. Izbirni modul*:  predmet 1  40 8
2. predmet 2  40 8Izbirni modul*:  
3. Izbirni predmet 1**   40 7
4. Izbirni predmet 2**   40 7
5. Magistrski seminar   8 9
6. Magistrsko delo    21
 SKUPAJ    168 60

Legenda kratic:
OŠD = organizirano študijsko delo (predavanja, seminarske vaje), 
KT = kreditne točke.

Izbirni predmeti:
• Ekonomika gospodarske rasti
• Finančno računovodstvo
• Projekti EU
• Socialni kapital v organizaciji
• Učeča se organizacija
• Poslovna etika
• Strokovni tuji jezik 3

Opombi:
*Module tvorita dva predmeta, ki sta zaokrožena vsebinska celota in 
predstavljata izbirni del študijskega programa.  Študenti lahko glede na svoje 
interese izberejo naslednje module: Ekonomija, Računovodstvo, Marketing, 
Kadri, Poslovno okolje EU ter kompenzacijski modul za študente nesorodnih 
programov.

**Izbirni predmeti omogočajo študentom načrtovanje študija v skladu z 
njihovimi individualnimi potrebami.
Za študente, ki se vpisujejo v prvi letnik iz nesorodnih programov, sta izbirna 
predmeta določena, in sicer Mikroekonomija 1 in Makroekonomija 1. Za 
študente, ki se vpišejo v 2. letnik iz nesorodnih programov, je en izbirni 
predmet določen – Makroekonomija 2, drugega pa si izberejo sami med 
predmeti Menedžment, Marketing menedžment, Sodobne organizacijske 
teorije, Poslovno pravo, Razvoj človeških virov. 
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Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v študijske programe so objavljeni na spletnih 
straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FPUV

Visokošolski strokovni študijski program
Upravljanje z okoljem – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani okoljevarstvenik (VS),
ź diplomirana okoljevarstvenica (VS).

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź redni študij, 
ź izredni študij.

Magistrski študijski program
Upravljanje z okoljem – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister okoljskih ved,
ź magistrica okoljskih ved.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

Magistrski študijski program
Poslovna ekonomija – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister ekonomskih in poslovnih ved,
ź magistrica ekonomskih in poslovnih ved.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

Doktorski študijski program
Poslovna ekonomija in upravljanje – 3. stopnja

Znanstveni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.



UNIVERZA V NOVEM MESTU

FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT SCIENCES

Na Loko 2

8000 Novo mesto

Spletna stran: https://fpuv.uni-nm.si

Elektronski naslov: referat.fpuv@uni-nm.si

Telefonska številka: 07/ 393 00 20 (referat),

07/ 393 00 30 (dekanat)

Fakulteta za
poslovne in upravne vede

Magistrski študijski program
POSLOVNA EKONOMIJA

Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v študijske programe so objavljeni na spletnih 
straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FPUV

Visokošolski strokovni študijski program
Upravljanje z okoljem – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani okoljevarstvenik (VS),
ź diplomirana okoljevarstvenica (VS).

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź redni študij, 
ź izredni študij.

Magistrski študijski program
Upravljanje z okoljem – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister okoljskih ved,
ź magistrica okoljskih ved.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

Magistrski študijski program
Poslovna ekonomija – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister ekonomskih in poslovnih ved,
ź magistrica ekonomskih in poslovnih ved.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

Doktorski študijski program
Poslovna ekonomija in upravljanje – 3. stopnja

Znanstveni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.
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