Spremembe magistrskega študijskega programa druge stopnje Management znanja
1. tč. 22. Predmetnik
1.1. Spremembe obveznih sestavin študijskega programa in manjše spremembe, o katerih
visokošolski zavod sproti obvešča svet agencije
1.1.1. Sprememba imen UE
 UE Management kadrov in zaposlovalne politike se preimenuje v UE Management
človeškega kapitala.
 UE Pisna dela v visokem šolstvu se preimenuje v UE Magistrski seminar.
 UE Metodologija družboslovnega raziskovanja se preimenuje v UE Raziskovalne
metode v družboslovju.
 UE Trg dela in človeški kapital se preimenuje v UE Trg dela.
 Poljubna izbirna UE se preimenuje v Izbirna UE 3.
1.1.2. Uvedba novih obveznih UE
 V 1. letniku se uveljavi nova obvezna UE Globalna ekonomija in poslovanje, ki je do
sedaj bila izbirna UE, in sicer v obsegu 9 KT, 36 KU (24 ur predavanj, 12 ur vaj), 225
UDŠ in nosilcem izr. prof. dr. Dragom Dubrovski.
 V 1. letniku se uveljavi nova obvezna UE Razvoj poslovnih spretnosti v obsegu 6 KT,
24 KU (24 ur vaj), 150 UDŠ z nosilcem izr. prof. dr. Valerijem Dermol.
 V 2. letniku se uveljavi nova obvezna UE Analiza socialnih in ekonomskih omrežij in
sicer v obsegu 6 KT, 24 KU (16 ur predavanj, 8 ur vaj) in nosilcem doc. dr. Kristijanom
Breznik.
1.1.3. Sprememba števila kreditnih točk (KT), kontaktnih ur (KU), ur dela študentov (UDŠ)
Število KT in KT ter UDŠ se spremeni iz 9 KT, 36 KU (24 ur predavanj in 12 ur vaj),
225 UDŠ na 6 KT, 24 KU (16 ur predavanj ter 8 ur vaj), 150 UDŠ pri naslednjih UE:
 Pri obvezni UE Družba znanja z nosilkama doc. dr. Andreja Barle Lakota in doc.
dr. Eva Klemenčič.
 Pri izbirni UE Management izobraževalnih organizacij z nosilcem izr. prof. dr.
Andrej Koren
 Pri izbirni UE Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje z nosilko doc. dr. Andrejo
Barle Lakota
 Pri izbirni UE Management kakovosti izobraževanja z nosilcema izr. prof. dr.
Andrej Koren in doc. dr. Mateja Brejc.
 Pri izbirni UE Management e-izobraževanja z nosilcem prof. dr. Dušanom
Lesjakom
 Pri izbirni UE Svetovanje managementu in krizni management z nosilcem izr. prof.
dr. Drago Dubrovski
 Pri izbirni UE Management visokega šolstva z nosilcem prof. dr. Dušanom
Lesjakom
 Pri izbirni UE Raziskovanje vedenja potrošnikov z nosilko izr. prof. dr. Tino
Vukasović
 Pri izbirni UE Management e-poslovanja z nosilcem prof. dr. Dušanom Lesjakom
 Pri izbirni UE Strateški marketing z nosilko izr. prof. dr. Tino Vukasović
 Pri izbirni UE Management projektov z novo nosilko prof. dr. Nado Trunk Širca
 Pri izbirni UE Obvladovanje konfliktov in pogajanja z nosilko doc. dr. Lidijo
Breznik
 Pri izbirni UE Delovno pravo z nosilko doc. dr. Špelco Mežnar
 Pri izbirni UE Mednarodni odnosi z nosilcem izr. prof. dr. Andrej Rahten
 Pri izbirni UE Management blagovnih znamk in globalni trgi z nosilko izr. prof. dr.
Tino Vukasović
 Pri izbirni UE Ekonomska diplomacija z nosilcem doc. dr. Gorazdom Justinek

Pri izbirni UE Učenje v praksi se št. KT poveča iz 6 KT na 12 KT, z 24 KU, 16 ur
predavanj in 8 ur vaj in 300 UDŠ.
Pri 9 KT obvezni UE Raziskovalne metode v družboslovju se število KU poveča iz
sedanjih 36 ur na 48 ur, in sicer 32 ur predavanj ter 16 ur vaj.

1.1.4. Uvedba novih ali opustitev starih izbirnih UE
 Uvede se nova izbirna UE Trg dela, ki je do sedaj bila obvezna UE, in sicer v obsegu
6 KT in 24 KU ter nosilcem prof. dr. Egon Žižmond.
 Opusti se izbirna UE Management ustvarjalnosti in inoviranja.
 Opusti se izbirna UE Globalna ekonomija in poslovanje, ki postane obvezna UE.
1.1.5. Sprememba UE med letniki
 Iz 1. letnika se v 2. letniku premakne obvezna UE Družba znanja.
 iz 1. letnika se v 2. letnik premakne obvezna UE Magistrski seminar (oz. stara UE
Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja).
 Iz 2. letnika se v 1. letnik premakne obvezna UE Raziskovalne metode v družboslovju
(oz. stara UE Metodologija družboslovnega raziskovanja).
1.2. Manjše spremembe, ki jih skupina strokovnjakov presoja ob zunanji evalvaciji
1.2.1. Spremembe habilitiranih nosilcev UE
 Pri obvezni UE Management kadrov in zaposlovalne politike se briše sonosilka doc. dr.
Katarina Babnik in se nadomesti s sonosilcem izr. prof. dr. Valerijem Dermolom,
sonosilec pri UE ostaja doc. dr. Mitja Gorenak.
 Pri obvezni UE Družba znanja se doda sonosilka doc. dr. Eva Klemenčič, sonosilka
pri UE ostaja doc. dr. Andreja Barle Lakota.
 Pri obvezni UE Sistemi managementa znanja se doda sonosilec izr. prof. dr. Valerij
Dermol, sonosilec pri UE ostaja doc. dr. Srečko Natek.
 Pri izbirni UE Projektni management se briše nosilec doc. dr. Petek Meža in se
nadomesti z nosilko prof. dr. Nado Trunk Širca.
 Pri izbirni UE Management kakovosti izobraževanja se doda sonosilka doc. dr. Mateja
Brejc, sonosilec pri UE ostaja izr. prof. dr. Andrej Koren.
1.2.2. Posodabljanje vsebine učnih načrtov in seznama študijske literature
Pri vseh UE, ki so se preimenovale, spremenile nosilce oz. spremenile razporeditev
kontaktnih ur in/ali kreditnih točk, so se posodobili učni načrti.
2. tč. 23. Delež izbirnosti po letnikih (razmerje med ECTS točkami, ki jih študent pridobi z
obveznimi in izbirnimi vsebinami)
Delež izbirnosti se na študijskem programu MZ nekoliko zniža, in sicer z 22 % na 15 %, vendar
pa se za izbirne UE uvede naslednja opomba: »Študent ima 18 KT izbirnih učnih enot, praviloma
3 učne enote, ki jih izbere iz nabora izbirnih učnih enot programa, iz poljubnih drugih
programov iste stopnje na MFDPŠ ali na drugih visokošolskih zavodih. Študent lahko opravi
tudi manjše ali večje število izbirnih učnih enot, vendar mora biti seštevek KT vseh izbirnih
učnih enot vsaj 18 KT.«

