Spremembe visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Poslovanje v sodobni
družbi
1.

Predmetnik
1.1.

Sprememba imen učnih enot (UE)
Obrazložitev: Spreminjajo se imena obveznih in izbirnih UE v predmetniku.
V obstoječem predmetniku so bile obvezne UE poimenovane s pridevnikom »osnove« ali »uvod
v«, kar ni odražalo dejanske vsebine UE. S spremembo imen UE želimo jasneje sporočiti
vsebino UE, poleg tega pa so nova poimenovanja UE bolj usklajena s cilji študijskega programa
in opredeljenimi učnimi izidi in kompetencami diplomanta.
a) Spremembe imen obveznih UE so podane v Tabeli 1.
Tabela 1: Spreminjajo se imena pri naslednjih obveznih UE
Trenutno ime (sl/angl)
Sprememba imena (sl/angl) v
Osnove managementa /
Management in organizacija /
Fundamentals of management
Management and Organisation
Osnove marketinga /
Marketing /
Fundamentals of Marketing
Marketing
Ekonomika /
Ekonomika podjetja /
Economics of Enerprise
Business Economics
Osnove ekonomije /
Ekonomija /
Fundamentals of Economy
Economy
Uvod v gospodarsko pravo /
Gospodarsko pravo /
Intruduction to Business Law
Business Law
Tuj jezik v poslovanju 1 – angleščina /
Poslovna angleščina 1 /
Foreign Language in Business 1 - English
Business English 1
Veščine učenja 1 / Learning Skills 1
Veščine 1 / Skills 1
Osnove financ in davkov /
Poslovne finance /
Fundamentals of Finances
Business Finances
Ustanavljanje in rast podjetij /
Podjetništvo /
Business Creation and Growth of Enterprises
Entrepreneurship
Razvoj kadrov in zaposlovanje /
Management človeških virov /
Human Resource Management
Human Resource Management
Tuj jezik v poslovanju 2 – angleščina /
Poslovna angleščina 2 /
Foreign Language in Business 2 - English
Business English 2
Veščine učenja 2 / Learning Skills 2
Veščine 2 / Skills 2
Veščine učenja 3 / Learning Skills 3
Veščine 3 / Skills 3

b) Sprememba imen izbirnih UE:
 Ime UE Tuj jezik v poslovanju 4 – angleščina / Foreign Language in Business 4 - English
se preimenuje v Poslovna angleščina 4 / Business English 4.

1.2.

Uvedba novih ali opustitev starih obveznih UE
Obrazložitev: Uvedejo se nove obvezne UE, ki v večji meri krepijo poslovne vsebine in vsebine
managementa na študijskem programu Poslovanje v sodobni družbi, kar povečuje horizontalno
in vertikalno povezanost UE. Z uvedbo novih obveznih UE se zmanjšuje delež vsebin drugih
družboslovnih ved (sociologija, psihologija ipd. ter in raziskovalnih veščin in računalniške
pismenosti. Večji poudarek dajemo na pridobivanju kompetenc tujega jezika na vsebinskem
področju poslovanja.
a) Uvajajo se naslednje nove obvezne UE (tabela 2):
 Predmet Poslovna matematika in statistika v obsegu 9 KT, ki se je izvajal v 1. letniku se
razdeli v dva nova obvezna predmeta, in sicer v Poslovno matematiko (9 KT) v 1. letniku
ter Statistika (6 KT) v 2. letniku. Nova predmeta bosta za študente lažje obvladljiva ter sta
hkrati vertikalno povezana, saj študenti postopno pridobivajo kompetence matematične
pismenosti ter osnov statistike.
 Predmet Ekonomika podjetja v obsegu 9 KT, ki se izvaja v 1. letniku, se vertikalno nadgradi
v 2. letniku s predmetom Računovodstvo (6 KT), s čimer se povečuje vertikalna povezanost
predmetov, študenti pa postopno nadgrajujejo kompetence povezane s ekonomiko in
računovodstvom.
 V 2. letniku se uvede nov obvezni predmet Spletni marketing v obsegu 9 KT, ki vključuje
vsebine spletnega oglaševanja, e-mail marketing, vhodni marketing, strategije kanalov,
vsebine in ciljnih skupin, snovanje spletnih in pristajalnih strani, analitike, testiranje in
optimizacija.
 V 3. letniku se uvede nov obvezni predmet Poslovna inteligenca v obsegu 6 KT, ki vključuje
vsebine o podatkih, podatkovnih virih, podatkovnih skladiščih, analitičnih rešitvah,
podatkovno rudarjenje za poslovno uporabo, umetna inteligenca za poslovne namene in
sisteme managementa znanja.
 V 3. letniku se uvedeta kot obvezna predmeta Projektni management (6 KT) in Inovativnost
v podjetništvu (6 KT), ki sta do sedaj bila izbirna predmeta.
 V 3. letniku se Poslovna angleščina 3 (6 KT) uvede kot obvezni predmet in predstavlja
vsebinsko nadgradnjo predmetov Poslovna angleščina 1 (1. letnik) in Poslovna angleščina
2 (2. letnik) s čimer se povečuje vertikalna povezanost predmetov.
Tabela 2: Novi obvezni predmeti:
Letnik
Učna enota
1. letnik
Poslovna matematika
Spletni marketing
2. letnik
Statistika
Računovodstvo
Projektni management
3. letnik

Inovativnost v podjetništvu
Poslovna inteligenca
Poslovna angleščina 3

nosilec
Doc. dr. Kristijan Breznik
Prof. dr. Dušan Lesjak
Doc. dr. Kristijan Breznik
Prof. dr. Majda Kokotec Novak
Prof. dr. Nada Trunk Širca
Doc. dr. Valerij Dermol
Doc. dr. Srečko Natek
Lektorica mag. Katarina Čander Podgoršek

b) Ukinjajo se naslednje obvezne UE:
 Namesto obvezne UE Poslovna matematika in statistika se uvedeta dve novi obvezni UE
Poslovna matematika in Statistika, zato se obvezni UE Poslovna matematika in statistika
ukine.

1.3.

Sprememba števila kreditnih točk (KT), kontaktnih ur (KU), ur dela študentov (UDŠ)
Obrazložitev: V skladu s primerjalnimi analizami podobnih študijskih programov v Sloveniji in
tujini ugotavljamo, da imajo obstoječe obvezne UE preveč KT v primerjavi z drugimi VŠZ, kar
nam je v preteklosti povzročalo težave pri postopkih priznavanja znanja in spretnosti ter
postopkih mednarodne Erazmus mobilnosti, hkrati pa so spremembo KT UE predlagali tudi
diplomanti, študenti in delodajalci. S tem se povečuje število obveznih UE iz 8 na 9 v 1. in 2.
letniku, medtem ko v 3. letniku ostaja enako.
Pri obveznih UE se št. KT, KU in UDŠ znižuje iz 9 KT, 80 KU, 225 UDŠ na 6 KT, 60 KU,150
UDŠ. Izjema so naslednje UE :
 Ekonomija (9 KT; 90 KU; 40 ur predavanj, 50 ur vaj, 225 UDŠ).
 Poslovna matematika (9 KT; 90 KU; 45 ur predavanj, 45 ur vaj, 225 UDŠ).
 Spletni marketing (9 KT; 90 KU; 30 ur predavanj, 60 ur vaj, 225 UDŠ).
 Podjetništvo (9 KT; 90 KU; 30 ur predavanj, 60 ur vaj, 225 UDŠ).
 Poslovne finance (9 KT; 90 KU; 30 ur predavanj, 60 ur vaj, 225 UDŠ).
 Projektni management (9 KT; 90 KU; 30 ur predavanj, 60 ur vaj, 225 UDŠ).
Pri naslednjih UE se spreminja bodisi število KT oz. KU:
 Veščine 1 (6 KT; 60 KU, 60 ur vaj, 150 UDŠ).
 Veščine 2 (3 KT; 30 KU, 30 ur vaj, 75 UDŠ).
 Veščine 3 (3 KT; 60 KU, 60 ur vaj, 75 UDŠ).
 Strokovna praksa (12 KT, 60 KU, 60 ur vaj, 300 UDŠ).
 Poslovna angleščina 3 (6 KT, 90 KU, 20 ur predavanj, 70 ur vaj, 150 UDŠ).
Pri 6 KT UE se 60 KU razdeli v razmerju 20 ur predavanj in 40 ur vaj. Izjema so naslednje UE,
kjer se 60 KU razdeli na 30 ur predavanj in 30 ur vaj.
 Ekonomika podjetja (30 ur predavanj, 30 ur vaj).
 Management človeških virov (30 ur predavanj, 30 ur vaj).
 Statistika (30 ur predavanj, 30 ur vaj).
 Računovodstvo (30 ur predavanj, 30 ur vaj).
 Poslovna angleščina 1 (30 ur predavanj, 30 ur vaj).
 Poslovna angleščina 2 (30 ur predavanj, 30 ur vaj).

1.4.

Uvedba novih ali opustitev starih UE
Obrazložitev: a) Uvedejo se nove izbirne UE (tabela 3).
Dosedanje obvezne UE Krizni management, Osnove raziskovalnih veščin, Državljanska
kultura, Mednarodno poslovanje postanejo izbirne UE, brez sprememb KT, KU in UDŠ (razen
Krizni management).
Tabela 3: Izbirne UE
Izbirne UE
Osnove raziskovalnih veščin
Državljanska kultura
Krizni management
Mednarodno poslovanje

KT
3
9
6
9

Nosilec
Prof. dr. Nada Trunk Širca,
doc. dr. Kristijan Breznik
Doc. dr. Suzana Košir
Izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Izr. prof. dr. Drago Dubrovski

b) Ukinejo se izbirne UE:
 Izbirna UE Projektni management postane obvezna UE, zato se izbirna UE Projektni
management ukine.
 Izbirna UE Inovativnost v podjetništvu postane obvezna UE, zato se izbirna UE
Inovativnost v podjetništvu ukine.
 Izbirna UE Tuj jezik v poslovanju 3 – angleščina postane obvezna UE Poslovna
angleščina 3, zato se UE Tuj jezik v poslovanju 3 – angleščina ukine.

1.5.

1.6.

2.

Sprememba UE med letniki
 Obvezna UE Ekonomika se iz 2. letnika premakne v 1. letnik.
Posodabljanje vsebine učnih načrtov in seznama študijske literature
Obrazložitev: Skladno s spremembo predmetnika, so bili učitelji pozvani k posodobitvi učnih
načrtov svojih UE. Spremembe vsebine in študijske literature so razvidne v novih učnih načrtih
(Priloga 3).
Delež izbirnosti po letnikih
Obrazložitev: Delež izbirnosti sodi med spremembe obveznih sestavin študijskega programa.
Glede na omenjene spremembe predmetnika se delež izbirnosti na študijskem programu
Poslovanje v sodobni družbi znižuje, in sicer iz 17 % na 10 %. Število izbirnih UE se spremeni
iz 3-4 na 3 UE.

Briše se:
Letnik
1. letnik
2. letnik
3. letnik

Obvezne
vsebine
100
100
40

Skupaj

230

Izbirne vsebine
0
0
40 % če izbere 4 izbirne
učne enote / 20 % če
študent izbere da bo opravil
dve izbirni učni enoti
30

Praktično
usposabljanje
0
0
20

Diplomska/magistrska naloga ali
doktorska disertacija
0
0
0% če študent izbere dve izbirni
učni enoti / 20 % če študent izbere
diplomsko delo

17

23

In se nadomesti z :
Letnik
1. letnik
2. letnik
3. letnik
Skupaj

Obvezne
vsebine
100
100
40
83 %

Izbirne
vsebine
0
0
30
10 %

Praktično
usposabljanje
0
0
20
7%

Diplomska/magistrska naloga ali doktorska
disertacija
0
0
0
0

