5.

4. Predavanja najboljših predavateljev,

strokovnjakov, gostov iz prakse...

prijavi se

Omogočamo ti REDNI in IZREDNI študij.

Redni študij - brez šolnine
tudi za zaposlene!

2018
2019

prijava za vpis v 1. letnik

“Študentom skušam ponuditi neposredni vpogled v to, kako se
v resnici oblikuje ekonomska politika in zakaj odstopa od tiste,
zapisane v učbeniku.“
- Prof. dr. Janez Šušteršič, nekdanji direktor UMAR
in finančni minister

Prijavo za vpis oddaš preko elektronske vloge
na spletnem portalu eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava

1. prijavni rok

6. 2. - 30. 3. 2018

2. prijavni rok

22. 8. - 29. 8. 2018

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

prijava za vpis v 2. in 3. letnik

PROGRAMA 1. STOPNJE

Če si diplomant višješolskega programa ali študent visokošolskega programa, se lahko po merilih za
prehode vpišeš v 2. ali 3. letnik. Prijavo za vpis oddaš preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

šolnina

- Doc. dr. Špelca Mežnar,
docentka na MFDPŠ in ustavna sodnica RS

Šolnine za redne študente ni.
Izredni študenti plačajo 1950 EUR / letnik.

“Kot podjetnik v Londonu sem v stiku z aktualnimi trendi na
področju sodobnih tehnologij in podjetništva, kar vnašam v
predavanja, ki so usmerjena v reševanje praktičnih primerov
iz mednarodnih okolij.“
- Pred. Jurij Štukovnik, direktor Tovarne idej,
ustanovitelj največjega slovenskega
družbenega omrežja

6.

Študenti rednega študija ne

dr. Kris My Law

dr. Frederick Kohun

Al Akhawayn University
Ifrane, Morocco

The Hong Kong Polytechnic
University, Hong Kong

Robert Morris University,
Pittsburgh, USA

· POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI
Visokošolski strokovni študij

plačajo šolnine!

razširi svoje znanje

Po končani diplomi lahko študij nadaljuješ na enem izmed naših magistrskih študijskih programov
in na doktorskem študijskem programu.

...in Predavateljev iz tujine.

dr. Karim Moustaghfir

· EKONOMIJA V SODOBNI DRUŽBI
Univerzitetni študij

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 40
DODATNE INFORMACIJE: referat@mfdps.si · www.mfdps.si · www.facebook.com/mfdps

December 2017 · vsebina: MFDPŠ · zasnova in oblikovanje: tovarna idej // Vsi podatki v publikaciji so informativne narave.

“Pri svojem poklicu moram reševati življenjske probleme,
zato se tudi pri predavanjih osredotočam na uporabno
znanje. Pravo niso le dolgočasni zakoni, pravo so pametna
pravila za boljše skupno življenje.“

odpiramo vrata do
zanimivih poklicev!
DIPLOMIRANI EKONOMIST (UN/VS)
vodja marketinga

tržnik

kadrovski manager komercialist
finančni manager

računovodja

analitik

podjetnik

produktni vodja

vodja projektov

1. mednarodna fakulteta ti omogoča
Poglobljeno teoretično znanje in praktične izkušnje s
področja družbenih, ekonomskih, poslovnih in upravnih ved.
Na dodiplomski ravni izvajamo dva študijska programa.

stik s strokovnjaki z gospodarstva
e-izobraževanje

izberi
pravega!

prostovoljstvo

reševanje praktičnih primerov

dobre zaposlitvene možnosti

študij ali prakso v tujini

prijaznost in dostopnost zaposlenih

in mnogo več...

2. s pravim študijskim programom...

...do zanimivega poklica

EKONOMIJA V
SODOBNI DRUŽBI (UN)

POSLOVANJE V
SODOBNI DRUŽBI (VS)

dipl. ekon. (UN)

dipl. ekon. (VS)

Interdisciplinarno znanje iz mnogih sodobnih

Študij ti nudi veliko praktičnega in uporabnega znanja

ekonomskih področij ti bo razširilo obzorje in pripravilo

od sodobnih pristopov poslovanja do marketinga,

temelje za odlično kariero, tako v praksi kot v stroki.

prava in komuniciranja. Naučil se boš tudi

Na voljo imaš veliko možnosti kjer lahko unovčiš odlično

komunikacije tujega poslovnega jezika. Z diplomo imaš

znanje in praktične izkušnje. Izbiro prepuščamo tebi.

možnost, da si ustvariš svoje startup podjetje ali pa se
zaposliš v podjetjih in javnih zavodih.

- Luka

Vpisni pogoji

Prijavi se lahko vsak, ki je opravil splošno maturo ali poklicno

Vsak s splošno / poklicno maturo / zaključni izpit v kateremkoli

maturo s petim predmetom. Preveri na www.mfdps.si

srednješolskem 4-letnem programu. Preveri na www.mfdps.si

predmetnik

izbirni predmeti
EKONOMIJA V
SODOBNI DRUŽBI

Management in organizacija
Poslovno komuniciranje
Marketing
Ekonomika podjetja

2. letnik

- Marjeta

1. letnik

Predmetnika sta v 1. in 2. letniku enaka, ločita se v 3. letniku.

“Mednarodna izmenjava in možnost študija v tujem jeziku mi
omogočata delo tudi v tujini.”

Management človeških virov
Podjetništvo
Spletni marketing
Poslovna informatika

Poslovna inteligenca
Ekonomska politika
Poslovna angleščina 3
Veščine 3

“Pridobljeno znanje in praksa mi pomagata do lastnega
start-up podjetja.”

Ekonomija

Poslovne finance

6 izbirnih predmetov

Gospodarsko pravo

Računovodstvo

- Ana

Poslovna matematika

Statistika

(Diploma lahko nadomesti
2 izbirna predmeta)

izkoristi naše številne aktivnosti
TUTORSTVO

STROKOVNA PRAKSA

ŠTUDENTSKO CELJE

Organizirana pomoč učiteljev
in študentov posameznemu
študentu od vpisa do
zaključka študija.

6 - 12 tednov pridobivanja
praktičnih izkušenj iz
poslovnega sveta že v
času študija.

·
·
·
·

študentski dom
· študentske konference
študentska prehrana · športno - družabne
aktivnosti
brucovanje
· pestro dogajanje v Celju
ekskurzije

Poslovna angleščina 1

Poslovna angleščina 2

Veščine 1

Veščine 2

3.

informativni dnevi

Možen vpis v 2. ali 3. letnik
po merilih za prehode.
Preveri na www.mfdps.si

Pridobi informacije iz prve roke in se nam pridruži na informativnih dnevih v Celju:
· 9. 2. 2018, ob 10.00 in 16.00
· 10. 2. 2018, ob 10.00

· 20. 3. 2018, ob 16.00

· 23. 8. 2018, ob 16.00

POSLOVANJE V
SODOBNI DRUŽBI

3. letnik

“Zaradi širokega znanja in praktičnih izkušenj, ki sem jih
pridobil, sem zanimiv za bodoče delodajalce.“

Vpisni pogoji

3. letnik

Postani diplomirani ekonomist!

Projektni management
Inovativnost v podjetništvu
Poslovna inteligenca
Poslovna angleščina 3
Veščine 3
Strokovna praksa
3 izbirni predmeti
(Diploma lahko nadomesti
2 izbirna predmeta)

Multimedija in dizajn v poslovanju
Bančništvo in zavarovalništvo
Študije poslovnih primerov
Mediacija v poslovnem svetu
E-poslovanje
Ekonomska analiza
Strateški management
Poslovodno računovodstvo
Osnove managementa blagovnih znamk
Družbena odgovornost in prostovoljstvo

uspešni diplomanti mfdpš
Te zanima kako je našim diplomantom uspelo v poslovnem svetu?
Preberi uspešne zgodbe na www.mfdpš.si

