ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE MANAGEMENT ZNANJA
VRSTA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: doktorski študijski program
STOPNJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: 3. stopnja
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 leta
STROKOVNI NAZIV: Doktorica znanosti / Doktor znanosti
ŠTUDIJSKO PODROČJE: poslovne in upravne vede, ISCED 34, KLASIUS-P 0488
RAVEN IZOBRAZBE: SOK: 10, EOK: 8, EOVK: Tretja stopnja
NAČIN ŠTUDIJA: Izredni študij
POGOJI ZA NAPREDOVANJE: Študent lahko napreduje v 2. letnik, če zbere 45 KT 1. letnika. Študent
lahko napreduje v 3. letnik, če zbere 60 ECTS iz 1. letnika in 30 ECTS iz 2. letnika.
VPISNI POGOJI:
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
 študijski program druge stopnje (po Zvis 2004),
 dodiplomski univerzitetni študijski program (pred Zvis 2004),
 študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami v trajanju 5 let (enovit magistrski študij);
 študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program
(pred Zvis 2004);
 magisterij znanosti ali specializacijo po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne
izobrazbe (pred Zvis 2004);
 enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost predhodne izobrazbe v tujini ugotavlja pristojna
komisija.
Kandidatom iz četrte alineje pristojna komisija MFDPŠ določi študijske obveznosti v obsegu 30 do 60
KT, ki jih opravijo pred vpisom.
Kandidatom iz pete alineje se ob vpisu skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk ECTS. Kandidate se
lahko glede na razpoložljiva mesta ter doseganje pogojev za napredovanje iz 1. v 2. letnik in v skladu z
Merili za prehode med študijskimi programi vpiše v 2. letnik.
Natančnejša določila elementov prijave se določijo z razpisom.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
• Predhodni dosežki kandidatov (povprečna ocena študija, ocena diplomske/magistrske naloge) –
25%
• Predhodno znanstveno-raziskovalno delo (raziskave, članki itd.) – 25%
• Razgovor s kandidatom – 50%

PREDMETNIK:
Letnik
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3. letnik
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Temelji doktorskega študija - filozofija in teorija raziskovanja
Management znanja - koncepti in teorije
Raziskovalno delo 1 - prispevek na mednarodni znanstveni konferenci
Raziskovalno delo 2 - raziskovalni načrt
Doktorski seminar 1
Skupaj 1. letnik
Zahtevnejši vidiki družboslovnega raziskovanja
Izbirni teoretski seminar
Raziskovalno delo 3 - dispozicija
Doktorski seminar 2
Skupaj 2. letnik
Doktorski seminar 3
Raziskovalno delo 4 - znanstveni članek
Raziskovalno delo 5 - izdelava in zagovor doktorske disertacije
Skupaj 3. letnik
SKUPAJ
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Izbirni teoretski seminar
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Učna enota (do učnega načrta dostopate s klikom na ime učne enote)
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Trg dela in človeški kapital
Izzivi poslovanja v ekonomiji znanja
Strateški management v globalnem okolju
Informatika in management znanja
Management v izobraževanju
Sociološki diskurzi družbe znanja
Pravo in intelektualni kapital
Učenje v organizaciji
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