DEKANOV NAGOVOR

VSEBINA
Drage študentke, študentje, sodelavke in
sodelavci!

DEKANOV NAGOVOR
ŠTUDIJSKI PROGRAMI
ŠTUDIJSKI KOLEDAR

S študijem začenja trinajsta generacija študentk in študentov MFDPŠ 2019/20. Številke so vzpodbudne in kažejo, da nam zaupate in vaše zaupanje delite s svojimi prijatelji.
Veselimo se novega študijskega leta in vas
ob tem vabimo, da ga uspešno uresničimo.
Skrb za vaše konkurenčno znanje, prepoznavnost za delodajalce, ugled fakultete in

PRAVILNIKI
MEDNARODNA DEJAVNOST
ZALOŽBA MFDPŠ
RAZISKOVANJE
KARIERNI CENTER

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
ALUMNI MFDPŠ

ORGANIZIRANOST

Študijsko leto bo zaznamovalo predvsem nadaljnje uveljavljanje prenovljenih
študijskih programov, ki so zasnovani ambiciozno in predvsem bolj poslovno
in praktično. Z različnimi projekti vas bomo približali poslovnemu okolju uveljavljenih podjetij in institucij in krepili vaše praktične kompetence in izkušnje. To je izziv, ki smo ga sprejeli lani in ga po uspešni izvedbi nadaljujemo in
nadgrajujemo.
Upam, da ste počitnice prijetno in dobro izkoristili in se tako pripravili na novo študijsko leto. Za vse nas je pomembna želja po novem znanju, raziskovanju, akademskemu druženju ter ostalih študijskih aktivnosti.

SENAT IN UPRAVNI ODBOR
VODSTVO
ŠTUDENTSKI SVET
UČITELJI IN SODELAVCI

Učitelji in osebje fakultete vas z veseljem pričakujemo. Kakovost in prepoznavnost fakultete je odvisna od vseh nas. Zato še naprej sodelujmo, se
vzpodbujajmo, prisluhnimo drug drugemu, izkoristimo vsako priložnost, da
bo tudi vaša generacija 2019/20 še boljša!

REFERAT ZA ŠTUDIJ
SLUŽBA ZA IZOBRAŽEVANJE

Želim vam lep in uspešen dan ter študijsko leto!

SLUŽBA ZA RAZISKOVANJE
KNJIŽNICA

KONTAKT

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Mariborska cesta 7
3000 Celje
Splošne informacije:
Tel: 03 425 82 40
Fax: 03 425 82 22

E-mail: info@mfdps.si
WWW: https://mfdps.si

FACEBOOK in INSTAGRAM

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

EKONOMIJA V SODOBNI DRUŽBI (UN)
Strokovni naslov: Diplomirana ekonomistka (UN) / Diplomirani ekonomist (UN)
Trajanje študija: 3 leta (180 kreditnih točk po ECTS)
Raven SOK: 7
Način študija: redni in izredni študij
Napredovanje v 2. letnik: 45 KT
Napredovanje v 3. letnik: 90 KT
Vpisni pogoji in predmetnik

POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI (VS)
Strokovni naslov: Diplomirana ekonomistka (VS)/
Diplomirani ekonomist (VS)
Trajanje študija: 3 leta (180 kreditnih točk po ECTS)
Raven SOK: 7
Način študija: redni in izredni študij
Napredovanje v 2. letnik: 45 KT
Napredovanje v 3. letnik: 90 KT
Vpisni pogoji in predmetnik

MANAGEMENT ZNANJA (MAG)
Strokovni naslov: Magistrica managementa / Magister managementa
Trajanje študija: 2 leti (120 kreditnih točk po ECTS)
Raven SOK: 8
Način študija: redni in izredni študij
Napredovanje v 2. letnik: 45 KT
Vpisni pogoji in predmetnik

VODENJE IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU (MAG)
Strokovni naslov: Magistrica managementa izobraževanja / Magister managementa
izobraževanja
Trajanje študija: 1 leto (60 kreditnih točk po ECTS)
Raven SOK: 8
Način študija: izredni študij
Vpisni pogoji in predmetnik

MANAGEMENT ZNANJA (DR)
Znanstveni naslov: Doktorica znanosti / Doktor znanosti
Trajanje študija: 3 leta (180 kreditnih točk po ECTS)
Raven SOK: 10
Način študija: izredni študij
Napredovanje v 2. letnik: 45 KT
Napredovanje v 3. letnik: 60 KT iz 1. letnika in 30 KT iz 2. letnika
Vpisni pogoji in predmetnik

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2019/2020

REFERAT ZA
ŠTUDIJ IN
KNJIŽNICA MFDPŠ
Kontakt:
Tel: 03 425 82 20
E-pošta:
referat@mfdps.si
knjiznica@mfdps.si
Knjižnica MFDPŠ je vključena v
nacionalni knjižnični
informacijski sistem Cobiss
(sigla 51005).

Začetek študijskega leta

1. oktober 2019

1. trimester

1. oktober 2019 – 7. december 2019

1. izpitno obdobje

9. december 2019 – 4. januar 2020

2. trimester

6. januar 2020 – 14. marec 2020

2. izpitno obdobje

16. marec 2020 – 28. marec 2020

3. trimester

30. marec 2020 – 6. junij 2020

3. izpitno obdobje

8. junij 2020 – 4. julij 2020

Poletne počitnice

6. julij 2020 – 15. avgust 2020

4. izpitno obdobje
Konec študijskega leta

17. avgust 2020 – 12. september 2020
30. september 2020

Pomembnejši dogodki na fakulteti
Akademski zbor

5. december 2019

Dekanov dan in podelitev diplom

23. januar 2020

Konferenca mednarodnih KoME
Mednarodna znanstvena konferenca
MakeLearn

9. april 2020

Študentijada Mednarodnih

5. junij 2020

20. – 22. maj 2020

Uradne ure:
Ponedeljek: 15.00-16.30
Torek: 9.00-11.00 in 15.00-16.30
Sreda: 9.00-11.00
Četrtek: 15.00-16.30
Petek: ni uradnih ur

PRAVILNIKI
Ocenjevanje znanja
Strokovna praksa
Mobilnost študentov
Priznavanje znanja in spretnosti
Zaključek študija na prvi stopnji
Zaključek študija na drugi stopnji
Doktorski študij
https://mfdps.si/dokumenti/

PUBLIKACIJE
Znanstvene in strokovne
monografije, učbeniki in študijska gradiva

NAROČILNICA
International Journal of
Management, Knowledge
and Learning

ZALOŽBA MFDPŠ
Založba izdaja publikacije, ki so povezane z
izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi
dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere
se fakulteta vključuje, ter z znanstvenim in
strokovnim delom na fakulteti.
Kontakt
E-pošta: zalozba@mfdps.si

RAZISKOVANJE
MFDPŠ izvaja znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti s področij ekonomskih,
družbenih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, managementa, vzgoje in
izobraževanja, računalništva in informatike, prava itd. Fakulteta namerava raziskovalno dejavnost še nadgraditi in vanjo še intenzivneje vključiti študente. Več o raziskovalni dejavnosti si lahko preberete tukaj.
Mednarodna znanstvena konferenca MakeLearn & TIIM

MEDNARODNA DEJAVNOST
Ena izmed ključnih prioritet MFDPŠ je vključevanje v mednarodni visokošolski prostor. Slednje dosegamo preko:
 mednarodne mobilnosti študentov, učiteljev in drugih zaposlenih,
 sodelovanja s tujimi visokošolskimi zavodi,
 gostovanj priznanih tujih predavateljev,
 mednarodnih raziskovalnih projektov,
 mednarodne znanstvene konference.

KARIERNI CENTER
Karierni center uokvirja aktivnosti v podporo študentom
pri uspešnem in učinkovitem študiju in možnostih za
zaposlitev:
 sodelovanje z lokalnimi in mednarodnimi delodajalci,
 informiranje o možnostih zaposlitve doma in v tujini,
 svetovanje ob vpisu in v času študija,
 dodatno izobraževanje in
usposabljanje.
Več v e-učilnici Kariernega centra.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Znanje je pogoj za uspešnost posameznika v organizacijah in v širši družbi, zato poleg
študijskih programov za pridobitev izobrazbe MFDPŠ izvaja tudi druge vrste izobraževanja:





posamezni predmeti študijskih programov,
delavnice in seminarji,
programi obveznih izbirnih vsebin za srednješolce.

ALUMNI MFDPŠ
Alumni in prijatelji MFDPŠ je mreža diplomantov, pa tudi
študentov, sodelavcev fakultete, strokovnjakov iz gospodarstva
in drugih partnerjev MFDPŠ. Temeljni namen mreženja je
ustvarjati priložnosti za medsebojno strokovno in poslovno
povezovanje, utrjevanje starih prijateljstev in vzpostavljanje
novih z namenom spodbujanja profesionalne rasti
posameznikov, razvoja fakultete v regiji in mednarodnem okolju.

POSLANSTVO
Obogatiti strokovni razvoj študentov in diplomantov ter izboljšati njihovo zaposljivost
z odličnim, mednarodno usmerjenim izobraževanjem in raziskovanjem na področju
ekonomije, poslovanja in managementa ter s tem prispevati k razvoju družbe
znanja in k blaginji regije, države in globalne skupnosti.

VIZIJA
Biti mednarodno uveljavljena kot akademsko odlična in družbeno odgovorna
fakulteta.

VREDNOTE
Odgovornost
in poštenost

Ustvarjalnost
in inovativnost

Skladnost
in spoštljivost

Raznolikost
in edinstvenost

Študijski vodnik je informativno gradivo, v katerem so objavljene informacije o študiju na MFDPŠ.
MFDPŠ si pridržuje pravico, da zaradi spremenjenih okoliščin brez predhodne najave spremeni
navedene informacije.
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