2015
2016

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
PROGRAMI 2. STOPNJE
· MANAGEMENT ZNANJA
Magister managementa

· VODENJE IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU
Magister managementa izobraževanja

· MANAGEMENT RAZVOJA KADROV
Magister kadrovskega
managementa

PROGRAM 3. STOPNJE
· MANAGEMENT ZNANJA
Doktor znanosti

Investiraj v znanje,
investiraj v prihodnost!

MANAGEMENT ZNANJA

PRIJAVA ZA VPIS
Prijavo za vpis oddaš preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava
1. 6. do 18. 9. 2015

VODENJE IN KAKOVOST
V IZOBRAŽEVANJU (MAG.)

1. prijavni rok
1. 6. do 4. 9. 2015

MANAGEMENT RAZVOJA
KADROV (MAG.)

2. prijavni rok
14. 9. do 18. 9. 2015

MANAGEMENT ZNANJA (DR.)

Postanite strokovnjak na področju snovanja, upravljanja in uporabe znanja
s prvim tovrstnim študijskim programom v Sloveniji.

Vpisne pogoje preveri na www.mfdps.si

POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK
Magistrski študijski programi

Doktorski študijski program

Diplomanti dodiplomskega 4-letnega
študijskega programa ali specialističnega
študijskega programa.

Diplomanti študijskega programa za pridobitev
magisterija znanosti ali diplomanti specialističnega
študijskega programa po končanem študijskem
programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Več informacij na www.mfdps.si

VPISNA MESTA IN ŠOLNINA ZA LETNIK

VPISNA
MESTA

Doktorski študij
VODENJE IN KAKOVOST
V IZOBRAŽEVANJU

MANAGEMENT
RAZVOJA KADROV

MANAGEMENT ZNANJA

Letnik

1. letnik

2. letnik

1. letnik

1. letnik

2. letnik

1. letnik

2. letnik

Redni

70

-

-

-

-

-

-

Izredni

70

50

50

50

50

7

5

ŠOLNINA
(pet obrokov)

Magistrski študij
Redni študij je brezplačen.
Izredni študij:
- v slovenskem jeziku 2.500 EUR,
- v angleškem jeziku 4.000 EUR.

PRIDRUŽI SE NAM NA
INFORMATIVNIH DNEVIH!

1. LETNIK:

2. LETNIK:

·
·
·
·
·
·
·

· Metodologija družboslovnega

Management in teorija organizacij
Trg dela in človeški kapital
Pravo v managementu
Družba znanja
Sistemi managementa znanja
Management kadrov in zaposlovalne politike
Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja

raziskovanja

· 2 izbirna predmeta
· Poljubni izbirni predmet
· Magistrska naloga

IZBIRNI PREDMETI:

Magistrski študij
MANAGEMENT
ZNANJA

mag. manag.

oz. do zapolnitve
prostih mest

PREDMETNIK

MANAGEMENT
ZNANJA (MAG.)

Magistrski študijski program

Popust na
šolnino pri
programih
VKI in MRK!

Doktorski študij
Izredni študij:
4.000 EUR

Ekonomska diplomacija · Pravni vidiki poslovanja ·
Management visokega šolstva · Strateški marketing
· Globalna ekonomija in poslovanje · Management
izobraževalnih organizacij · Razvoj kompetenc in
vseživljenjsko učenje · Management sprememb ·
Globalizacija in ekonomska politika · Kakovostna
starost v družbi znanja · Mednarodne finance

BREZPLAČEN
REDNI ŠTUDIJ!
TUDI ZA
ZAPOSLENE!

Fakulteta se ponaša z zelo
raznolikimi oblikami študija in
mednarodnimi akreditacijami.
Programme Accreditation

RAZNOLIKE OBLIKE ŠTUDIJA
MFDPŠ, Mariborska cesta 7, Celje
4. junij 2015, ob 16.00
25. avgust 2015, ob 16.00
8. september 2015, ob 16.00

+ predavanja, seminarji in delavnice

+ e-izobraževanje

+ študij ali praksa v tujini

+ gostje iz prakse in gostujoči učitelji

+ praktično delo na realnih primerih

+ individualno in skupinsko delo

VODENJE IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU
Magistrski študijski program

MANAGEMENT ZNANJA
Doktorski študijski program

Z interdisciplinarnim študijem boste usposobljeni za odgovorna delovna mesta na
področju izobraževanja, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

Sodoben, mednarodno primerljiv program, ki usposablja strokovnjake na področju
poslovnih in upravnih ved, s poudarkom na managementu in managementu znanja.

1. LETNIK:

Razširi svoje znanje,
pridobi nove praktične
izkušnje in kompetence
ter si zagotovi boljše
zaposlitvene možnosti.

· Management in teorija izobraževalnih
·
·
·
·
·

organizacij
Metodologija družboslovnega raziskovanja
Izbirni predmet
Poljubni izbirni predmet
Pisanje strokovnih besedil
Magistrska naloga

PREDMETNIK

dr. znanosti

PREDMETNIK

mag. manag. izobr.

1. LETNIK:

·
·
·
·

Temelji doktorskega študija - filozofija in teorija raziskovanja
Management znanja - koncepti in teorije
Raziskovalno delo 1 - raziskovalni seminar in mapa raziskovalnih dosežkov
Raziskovalno delo 2 - dispozicija

2. LETNIK:

MANAGEMENT RAZVOJA KADROV
Magistrski študijski program

SAMO LETOS:
na tri vpisane
študente
plačilo samo
ene šolnine!

mag. kadr. manag.

· Zahtevnejši vidiki družboslovnega raziskovanja
· Izbirni predmet
· Raziskovalno delo 3 - raziskovalni seminar in mapa raziskovalnih
dosežkov

· Raziskovalno delo 4 - predstavitev avtorskega prispevka na
mednarodni znanstveni konferenci

3. LETNIK:

· Raziskovalno delo 5 - znanstveni članek
sprejet v objavo v mednarodni reviji

PREDMETNIK

Pridobite strokovno znanje na področju managementa kadrov, saj je management
človeških virov gibalo razvoja posameznika, organizacije in družbe.
1. LETNIK:

2. LETNIK:

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Management medgeneracijskega učenja
Management in teorija organizacij
Management kadrov in zaposlovalne politike
Trg dela in človeški kapital
Pogajanja in management konfliktov
Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje
Pisna dela v visokem šolstvu in osnove
raziskovanja

Metodologija družboslovnega raziskovanja
2 izbirna predmeta
Poljubni izbirni predmet
Magistrska naloga

· Raziskovalno delo 6 - izdelava in zagovor disertacije
IZBIRNI PREDMETI*:

Učenje v organizaciji · Informatika in management
znanja · Pravo in intelektualni kapital · Management
v izobraževanju · Izzivi poslovanja v ekonomiji znanja ·
Sociološki diskurzi družbe znanja · Strateški management
v globalnem okolju · Trg dela in človeški kapital
* Izbirni predmeti bodo izvedeni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Več na www.mfdps.si

MEDNARODNE
AKREDITACIJE
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

MEDNARODNA
IZMENJAVA
Kanarski otoki, Portugalska,
Danska ... študij ali praksa
v tujini ti ponuja odlične
izkušnje in boljše karierne
možnosti.

Programme Accreditation

KARIERNI CENTER
Podpora študentom za
uspešen in učinkovit
študij in večje možnosti za
zaposlitev.

MEDNARODNA
POLETNA ŠOLA

Zanimivi gostje o aktualnih
družbenih temah ter
ekonomskih in družbenopolitičnih vprašanjih.

Razvoj inovativnosti v
podjetništvu in novih
poslovnih idej v mednarodni
skupini udeležencev.

MEDNARODNA
KONFERENCA
Predstavitev novosti s
področja managementa
znanja v sodelovanju s
slovenskimi in tujimi
strokovnjaki.

POVEZOVANJE S PODJETJI
Projektno delo in reševanje
realnih praktičnih primerov
v sodelovanju z domačim in
tujim okoljem ter
gospodarstvom.

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
International School for Social and Business Studies
Mariborska cesta 7 · 3000 Celje · Slovenija
info@mfdps.si · 03 425 82 20
DODATNE INFORMACIJE: referat@mfdps.si · www.mfdps.si · www.facebook.com/mfdps

maj 2015 · vsebina: MFDPŠ · zasnova in oblikovanje: tovarna idej // Vsi podatki v publikaciji so informativne narave.
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