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DEKANOV NAGOVOR
Drage študentke, študentje, sodelavke in sodelavci!
S študijem začenja sedma generacija študentk in študentov Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije v Celju.

VSEBINA
DEKANOV NAGOVOR
ORGANIZIRANOST MFDPŠ

Preteklo leto je bilo za fakulteto še posebej pomembno, saj smo po večmesečnih pripravah
uspešno opravili vse reakreditacijske postopke. Še posebno sem bil ponosen in hvaležen
na zaključke komisije, da imamo zelo pripadne študente. In tako je prav! Vrednost fakultete je odvisna predvsem od odnosa in rezultatov študentov, učiteljev in vseh ostalih, ki se
trudimo za njene dosežke.

PRAVILNIKI
ŠTUDIJSKI PROGRAMI
1, 2., 3. STOPNJE
MEDNARODNA DEJAVNOST

Resnično upam, da je bilo poletje dovolj dolgo in toplo, da smo si nabrali novih moči ter
predvsem želje po znanju, raziskovanju, akademskemu druženju ter ostalih študijskih aktivnosti. Za vas smo v novem študijskem letu pripravili kar nekaj novosti, ki bodo študij naredile še bolj zanimiv, koristen, učinkovit, predvsem pa povečevale vaše zaposlitvene možnosti.
Odličnost fakultete je odvisna od rezultatov vsakega posameznika in od vseh nas skupaj.
Postavili smo si nove zaveze glede kakovosti študija. Načrtujemo še bolj smele korake
internacionalizacije naše dejavnosti. Zato sodelujmo, se vzpodbujajmo, prisluhnimo drug
drugemu, izkoristimo priložnosti in naredimo iz študijskega leta 2013/2014 še boljšo izkušnjo.

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE
KARIERNI CENTER
RAZISKOVANJE
ZALOŽBA
KNJIŽNICA

Želim vam lep in uspešen dan ter študijsko leto!
Doc. dr. Srečko Natek,
dekan

ORGANIZIRANOST MFDPŠ
Organi MFDPŠ so Senat, Akademski zbor, Upravni odbor,
dekan, direktor in Študentski svet.
Vodstvo
Podporne službe: Referat za študij, Služba za izobraževanje,
Služba za raziskovanje in Splošne službe

PRAVILNIKI
Ocenjevanje znanja
Zaključek študija na prvi stopnji
Zaključek študija na drugi stopnji
Projektna naloga
Strokovna praksa
Ostali pravilniki in akti

ŠTUDIJSKI VODNIK
2013/2014

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE
EKONOMIJA V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija: 3 leta oz. 180 kreditnih točk po ECTS
Strokovni naslov: diplomirani ekonomist (UN), diplomirana ekonomistka (UN)
Raven izobrazbe: 6/2
Vpisni pogoji

Predmetnik in učni načrti
POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI
Trajanje študija: 3 leta oz. 180 kreditnih točk po ECTS
Strokovni naslov: diplomirani ekonomist (VS), diplomirana ekonomistka (VS)
Raven izobrazbe: 6/2
Vpisni pogoji

Predmetnik in učni načrti

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE
MANAGEMENT ZNANJA
Trajanje študija: 2 leti oz. 120 kreditnih točk po ECTS
Strokovni naslov: magister managementa, magistrica managementa
Raven izobrazbe: 7
Vpisni pogoji

Predmetnik in učni načrti
VODENJE IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU
Trajanje študija: 1 leto oz. 60 kreditnih točk po ECTS
Strokovni naslov: magister managementa v izobraževanju, magistrica managementa v izobraževanju
Raven izobrazbe: 7
Vpisni pogoji

Predmetnik in učni načrti

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE:
MANAGEMENT RAZVOJA KADROV
Trajanje študija: 2 leti oz. 120 kreditnih točk po ECTS
Strokovni naslov: magister kadrovskega managementa, magistrica kadrovskega
managementa
Raven izobrazbe: 7
Vpisni pogoji

Predmetnik in učni načrti

ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
MANAGEMENT ZNANJA
Trajanje študija: 3 leta oz. 180 kreditnih točk po ECTS
Strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti
Raven izobrazbe: 8
Vpisni pogoji

Predmetnik in učni načrti

ŠTUDIJSKI VODNIK
2013/2014

MEDNARODNA DEJAVNOST
Mednarodna dejavnost je ena izmed ključnih prioritet
MFDPŠ.

VSEŽIVLJENJSKO
IZOBRAŽEVANJE

Vključevanje tujih gostujočih učiteljev v študijski proces

Znanje je pogoj za uspešnost posameznika v organizacijah in v širši družbi, zato poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe izvajamo tudi druge
vrste izobraževanja:

Mobilnost študentov

Posamezni predmeti študijskih programov

Mobilnost zaposlenih

Delavnice in seminarji

Partnerski visokošolski zavodi

Programi obveznih izbirnih vsebin za srednješolce

Mednarodna poletna šola v angleškem jeziku

Članstva v mednarodnih organizacijah

KARIERNI CENTER
Aktivnosti v podporo študentom pri študiju in možnostih
za zaposlitev: sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in
mednarodnimi delodajalci, informacije o možnostih
zaposlitve doma in v tujini, svetovanje ob vpisu, v času
študija ter ob zaključevanju študija,dodatno
izobraževanje in usposabljanje.

RAZISKOVANJE
MFDPŠ izvaja znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti s področij ekonomskih, družbenih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, managementa, vzgoje in izobraževanja, računalništva in informatike, prava itd.
Raziskovalni projekti
Razvojni projekti
Mednarodna znanstvena konferenca MakeLearn

ZALOŽBA
Založba izdaja publikacije, ki so povezane z izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se fakulteta vključuje, ter z znanstvenim in strokovnim
delom kateder ter sodelavcev na fakulteti.
Znanstvene in strokovne monografije
Učbeniki in študijska gradiva
International Journal of Management,
Knowledge and Learning
Zborniki konferenc
Naročila
ToKnowPress

KNJIŽNICA
Knjižnica je vključena v nacionalni
knjižnični informacijski sistem Cobiss.
S svojo dejavnostjo podpira
izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo fakultete.
Namenjena je študentom in
zaposlenim ter tudi širši javnosti.
MFDPŠ omogoča dostop do revij in
elektronskih knjig založbe Emerald
Group Publishing Ltd., baze ProQuest
in EBSCO.

WWW.MFDPS.SI
POSLANSTVO
Obogatiti strokovni razvoj študentov in diplomantov ter izboljšati njihovo zaposljivost z odličnim, mednarodno
usmerjenim izobraževanjem in raziskovanjem na področju ekonomije, poslovanja in managementa ter s tem
prispevati k razvoju družbe znanja in k blaginji regije, države in globalne skupnosti.
VIZIJA
Biti mednarodno uveljavljena kot akademsko odlična in družbeno odgovorna fakulteta.
VREDNOTE


Odgovornost in poštenost do uporabnikov naših storitev.



Ustvarjalnost in inovativnost pri našem delu.



Skladnost in spoštljivost v medsebojnih odnosih.



Raznolikost in edinstvenost v tem, kdo smo.

Alumni in prijatelji MFDPŠ je mreža diplomantov, pa
tudi študentov, sodelavcev fakultete, strokovnjakov iz
gospodarstva in drugih partnerjev MFDPŠ. Temeljni
namen mreženja je ustvarjati priložnosti za medsebojno strokovno in poslovno povezovanje, utrjevanje starih prijateljstev in vzpostavljanje novih z namenom
spodbujanja profesionalne rasti posameznikov, razvoja
fakultete v regiji in mednarodnem okolju.
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