Fakulteta za
poslovne in upravne vede
Doktorski študijski program
POSLOVNA EKONOMIJA IN UPRAVLJANJE

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
POSLOVNA EKONOMIJA IN UPRAVLJANJE
– 3. STOPNJA
Temeljni cilji doktorskega študijskega programa Poslovna
ekonomija in upravljanje so usposobiti doktoranda za:
ź znanstveno razmišljanje in reševanje novih problemov na
različnih področjih znanosti,
ź ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo
ter reševanje znanstvenih problemov v poslovnem okolju,
ź opravljanje najzahtevnejših del in nalog v poslovnem
okolju,
ź opredeljevanje raziskovalnih problemov in iskanje
optimalnih rešitev na znanstvenem področju svojega
dela,
ź kritično presojo raziskovalnih rezultatov in prenosa novih
znanj v prakso,
ź enakovredno vključevanje v mednarodni trg dela in
raziskovalno okolje,
ź nadaljevanje študija na podoktorskih študijskih
programih.
Pomemben del študijskega programa je namenjen razvoju
kompetenc na področju raziskovalnega dela. Doktorandi,
ki se bodo v času študija usmerili v temeljno raziskovalno
delo, se bodo vključili v delo na raziskovalnih institucijah
doma in v tujini. Doktorandi, ki se bodo odločili za
aplikativno raziskovalno delo, pa bodo sposobni opravljati
najzahtevnejše naloge v poslovnem okolju.
Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiral Svet Republike Slovenije
za visoko šolstvo (sklep št. 6033-213/2009/8 z dne 26. 10.
2009 in sklep št. 6033-213/2009/10 z dne 11. 11. 2009).
Strokovni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

PREDMETNIK
Učna enota/predmet
1. letnik
1. Uvodni seminar
2. Metodologija znanstvenega raziskovanja
3. Temeljni predmet smeri I*
4. Temeljni predmet smeri II*
5. Individualno raziskovalno delo 1
6. Doktorski seminar
SKUPAJ
2. letnik
1. Smer: Izbirni predmet smeri I**
2. Smer: Izbirni predmet smeri II**
3. Individualno raziskovalno delo 2
SKUPAJ
3. letnik
1. Individualno raziskovalno delo 3
2. Individualno raziskovalno delo 4
3. Doktorska disertacija
SKUPAJ
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Legenda kratic:
OŠD = organizirano študijsko delo (predavanja, seminarji),
KT = kreditne točke.
Opombi:
*Temeljna predmeta smeri sta določena za vsako izmed smeri.
** Znotraj posamezne smeri študent iz nabora ponujenih izbirnih predmetov
izbere dva.

Študijski program omogoča pridobivanje kompetenc
na treh različnih in glede na potrebe okolja aktualnih
študijskih smereh:
ź Poslovna ekonomija omogoča poglabljanje znanja na
širših strokovnih področjih, povezanih z ekonomijo,
upravljanjem, poslovanjem, organizacijo poslovnih
sistemov in pravom.
ź Upravljanje z okoljem daje znanje s področja varstva
okolja in doseganja trajnostnega razvoja, omogoča razvoj
okoljske pismenosti prebivalcev ter spodbujanje
preudarne rabe prostora in naravnih virov ter krepitev
odgovornosti pri ravnanju s prostorom in okoljem.
ź Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov obsega
predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na
načrtovanje in razvoj računalniških sistemov in
računskih okolij, tovrstno znanje pa omogoča nenehno
spremljanje znanstvenih rezultatov na raznovrstnih
področjih ter povezuje raziskovalce, znanstvenike in
družboslovce.

TEMELJNI IN IZBIRNI PREDMETI
POSAMEZNIH SMERI
TPS/IP Učna enota/predmet
Poslovna ekonomija
1. TPS Filozofija in razvoj ekonomske misli
2. TPS Mikroekonomija
3. IP Sodobne organizacijske paradigme
4. IP Globalizacija in mednarodna ekonomija
5. IP Pravni in ekonomski vidiki institucij EU
6. IP Perspektive tehnološkega in
ekološkega razvoja
7. IP Učeča se organizacija
8. IP Ustvarjalnost v organizaciji
9. IP Krizni menedžment
Upravljanje z okoljem
1. TPS Okoljski in družbeni vidiki
trajnostnega razvoja
2. TPS Sonaravna raba naravnih virov
3. IP Okolje in zdravje ljudi
4. IP Epidemiologija
5. IP Sonaravno upravljanje z naravnimi viri
6. IP Sanacija okoljske škode
7. IP Modeliranje odločitvenih procesov
8. IP Krizni menedžment
Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov
1. TPS Paradigme informacijske družbe
2. TPS Situacijski inženiring razvojnih metodologij
3. IP Računalniško podprti tehnološki procesi
4. IP Paradigme razvoja programske opreme
5. IP Visoko zmogljivo računalništvo
6. IP Napredni pristopi programiranja
7. IP Kibernetika in kibernetska varnost
Legenda kratic:
TPS = temeljni predmet smeri, IP = izbirni predmet,
OŠD = organizirano študijsko delo (predavanja, seminarji),
KT = kreditne točke.
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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)

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.

