PRIJAVA ZA VPIS
Prijavo za vpis kandidat izpolni in odda preko elektronske vloge na spletnem portalu evŠ
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MEDNARODNE
AKREDITACIJE

E-OKOLJE

2019

E-okolje omogoča študentu
študij od koderkoli in
kadarkoli, saj so predmeti
podprti z e-učilnico.

Fakulteta ima
mednarodne
akreditacije.

2020

IZJAVE PREDAVATELJEV
“V 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.“

MEDNARODNA
ZNANSTVENA
KONFERENCA

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

Izmenjava znanja in izkušenj
ter sodobnih pristopov na
področju managementa v
sodelovanju s slovenskimi in
tujimi strokovnjaki.

- prof. dr. Andrej Koren,
nekdanji direktor Šole za ravnatelje in redni profesor na MFDPŠ

“Pri delu s študenti vedno težim k temu, da podajam znanje, ki je
vsestransko koristno, v delovnem okolju in v vsakdanjem življenju.“

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

Iz Maroka, Velike Britanije,
Združenih držav Amerike,
Tajske, Izraela, Turčije ...

- izr. prof. dr. Kristijan Breznik,
statistik, metodolog in matematik na MFDPŠ

“Znanje in njegova uporaba ločuje bolj uspešne od manj uspešnih. Na
doktorskem programu študentom prikažemo, kako uspeti kot posameznik,
organizacija ali družba.“
- izr. prof. dr. Valerij Dermol
izredni profesor na MFDPŠ

PRIDRUŽI SE NAM NA
INFORMATIVNIH DNEVIH!

MFDPŠ, Mariborska cesta 7, Celje
6. junij 2019, ob 16.00
22. avgust 2019, ob 16.00

ZALOŽNIŠKA
DEJAVNOST
Z izdajanjem znanstvenih
monografij, učbenikov,
delovnih zvezkov in drugih
publikacij.

Investiraj v znanje,
st!
investiraj v prihodno

OKROGLE MIZE

GOSTUJOČI TUJI UČITELJI

TOKNOWPRESS

SODELOVANJE S PODJETJI

Možnost publiciranja v okviru
mednarodne znanstvene
založbe ToKnowPress.

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 40
referat@mfdps.si · www.mfdps.si · fb.com/mfdps · instagram.com/mednarodna_fakulteta

marec 2019 · vsebina: MFDPŠ · zasnova in oblikovanje: tovarna idej // Vsi podatki v publikaciji so informativne narave.

“V predavalnici skozi svoje dolgoletne izkušnje v izobraževanju in praktične
primere podajam znanje, da bodo bodoči magistri lahko v največji meri
izboljšali kakovost vrtca, šole in ostalih izobraževalnih institucij, v katerih
delujejo.“

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
PROGRAMA 2. STOPNJE

PROGRAM 3. STOPNJE

MANAGEMENT ZNANJA

MANAGEMENT ZNANJA

Magister managementa

Doktor znanosti

VODENJE IN KAKOVOST
V IZOBRAŽEVANJU
Magister managementa
izobraževanja

I ŠTUDIJ!
BREZPLAČEN REDN
E!
SL
TUDI ZA ZAPO EN

MANAGEMENT ZNANJA
Magistrski študijski program

2 LETI

mag. manag.

VODENJE IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU

MANAGEMENT ZNANJA

Magistrski študijski program

Doktorski študijski program
dr. znanosti

1 LETO

mag. manag. izobr.

3 LETA

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

Program, ki omogoča spoznavanje teorij vodenja, organizacij in kakovosti ter njihove
uporabe v praksi v izobraževalnih in sorodnih organizacijah.

Sodoben, mednarodno primerljiv program omogoča ustvarjanje novega znanja na
področju poslovnih in upravnih ved, s poudarkom na raziskovanju in implementaciji
managementa znanja.

Trajanje študija: 2 leti oz. 120 KT

Trajanje študija: 1 leto oz. 60 KT

Trajanje študija: 3 leta oz. 180 KT

Izvedba študija: 2 krat mesečno v Celju od 16.30
dalje (ponedeljek - petek), ostalo v e-okolju. Predmeti si
sledijo zaporedno.

Vpisni pogoj: diplomanti s
področja družbenih ved, prava,
izobraževanja ter poslovnih in
upravnih ved. Diplomanti 3-letnih
študijskih programov opravijo
dodatni letnik (do 60 KT).

Vpisni pogoj: diplomanti s
področja družbenih ved, prava,
izobraževanja, poslovnih in
upravnih ved, humanistike,
socialnega dela, osebnih storitev,
transportnih storitev in varnosti.

Naziv diplomanta: magister managementa
Izvedba študija: 2-3 krat tedensko od 16.30 dalje
(ponedeljek - petek)

Naziv diplomanta: magister managementa izobraževanja

Naziv diplomanta: doktor znanosti
Izvedba študija: 3 krat letno 3 dni v Celju,
ostalo v e-okolju

Vpisni pogoj: diplomanti
starih univerzitetnih študijskih
programov, specializacije ali
magistrskih študijskih programov.

Način študija: redni in izredni

1. prijavni rok: 1. 4. - 6. 9. 2019

Način študija: izredni

1. prijavni rok: 1. 4. - 6. 9. 2019

Način študija: izredni

1. prijavni rok: 1. 4. - 15. 8. 2019

Šolnina: redni študij brezplačen
izredni 2.500 EUR (5 obrokov)

2. prijavni rok: 16. 9. - 20. 9. 2019

Šolnina: 2.500 EUR (5 obrokov, s 25 % popustom 1.875 EUR)

2. prijavni rok: 17. 9. - 23. 9. 2019

Šolnina: 4.000 EUR (5 obrokov)

2. prijavni rok: 1. 9. - 20. 9. 2019

· Družba znanja
· Analiza socialnih in ekonomskih

·
·
·
·
·

25% POPUST
NA ŠOLNINO

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

·
·
·
·

Zahtevnejši vidiki družboslovnega raziskovanja
Izbirni teoretski seminar
Raziskovalno delo 3 - dispozicija
Doktorski seminar 2

· Doktorski seminar 3
· Raziskovalno delo 4 - znanstveni članek
· Raziskovalno delo 5 - izdelava in zagovor disertacije

1. LETNIK

· 3 izbirni predmeti
· Magistrski seminar
· Magistrska naloga

3 izbirni predmeti
Raziskovalne metode v izobraževanju
Magistrska naloga

·
·
·
·
·

2. LETNIK

Pravo v managementu
Sistemi managementa znanja
Raziskovalne metode v družboslovju
Razvoj poslovnih spretnosti

omrežij

Management in teorija izobraževalnih organizacij
Management kakovosti izobraževanja

3. LETNIK

Management in teorija organizacij
Management človeškega kapitala
Globalna ekonomija in poslovanje

1. LETNIK

·
·
·
·
·
·
·

2. LETNIK

1. LETNIK

PREDMETNIK

Že opravljene obveznosti iz prejšnjih izobraževanj
mi priznajo in mi jih ni potrebno opravljati še enkrat!

Fakulteta se ponaša z raznolikimi oblikami študija
in mednarodnimi akreditacijami.

IZBIRNI TEORETSKI SEMINARJI:

Učenje v organizaciji · Trg dela in
človeški kapital · Izzivi poslovanja
v ekonomiji znanja · Pravo in
intelektualni kapital · Informatika
in management znanja ·
Management v izobraževanju
· Sociološki diskurzi družbe
znanja · Strateški management v
globalnem okolju

IZBIRNI PREDMETI:

RAZNOLIKE OBLIKE ŠTUDIJA
+ predavanja, seminarji in delavnice

+ individualno in skupinsko delo

+ e-izobraževanje

+ praktično delo na realnih primerih

+ gostje iz prakse in gostujoči učitelji

+ študij ali praksa v tujini

· Vodenje za učenje
· Evalvacijske študije in kazalniki
· Management e-izobraževanja

· Management kadrov v izobraževanju
· Management visokega šolstva
· Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje

Izvedba programa prilagojena zaposlenim študentom.

