4. Predavanja najboljših predavateljev,

strokovnjakov, gostov iz prakse...

5.

prijavi se

Redni študij - brez šolnine
tudi za zaposlene!

Omogoèamo ti REDNI in IZREDNI študij.

2020

prijava za vpis v 1. letnik

“S študenti obravnavam teme, ki vedno temeljijo na primerih iz
mednarodne in domaèe, pogosto tudi lastne, poslovne prakse.
Na ta naèin je najlažje razumeti temeljne koncepte in teoretične
modele, ki skupaj s praktiènimi primeri tvorijo potrebno celoto.”
- Izr. prof. dr. Drago Dubrovski,
stecajni upravitelj

2021

Prijavo za vpis oddaš preko elektronske vloge
na spletnem portalu eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava

1. prijavni rok

12. 2. - 18. 3. 2020

2. prijavni rok

20. 8. - 28. 8. 2020

Rok za zapolnitev
prostih mest

prijava za vpis v 2. in 3. letnik

24. 9. in 25. 9. 2020

Èe si diplomant višješolskega programa ali študent visokošolskega programa, se lahko po merilih za
prehode vpišeš v 2. ali 3. letnik. Veè informacij najdete na naši spletni strani www.mfdps.si.

“V naših razredih finance in ekonomska politika ne
ostanejo na ravni abstraktnega, ampak študentje spoznajo
tudi njuno praktično naravo.”

šolnina
Šolnina za izredni študij je 1950 EUR / letnik.

“Kot podjetnik v Londonu sem v stiku z aktualnimi trendi na
podroèju sodobnih tehnologij in podjetništva, kar vnašam v
predavanja, ki so usmerjena v reševanje praktičnih primerov
iz mednarodnih okolij.“

6.

plačajo šolnine!
Študenti rednega študija ne

razširi svoje znanje

Študij lahko nadaljuješ na naših študijskih programih:
MAGISTRSKI ŠTUDIJ: Management znanja (mag. manag.)
Vodenje in kakovost v izobraževanju (mag. manag. izobr.)

- Pred. Jurij Štukovnik, direktor Tovarne idej,
ustanovitelj najvecjega slovenskega
družbenega omrežja

DOKTORSKI ŠTUDIJ:

Management znanja (dr. znanosti)

...in Predavateljev iz tujine.

dr. Karim Moustaghfir

dr. Kris My Law

dr. Frederick Kohun
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Deakin University
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December 2019 · vsebina: MFDPŠ · zasnova in oblikovanje: Tovarna idej // Vsi podatki v publikaciji so informativne narave.

- Viš. pred. mag. Rado Pezdir,
ekonomist

ODPIRAMO VRATA
DO ZANIMIVIH POKLICEV!
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
EKONOMIJA V
SODOBNI DRUŽBI

POSLOVANJE V
SODOBNI DRUŽBI

Univerzitetni študij

Visokošolski strokovni študij

DIPLOMIRANI EKONOMIST (UN/VS)
vodja marketinga

tržnik

finanèni manager

kadrovski manager

komercialist

analitik

produktni vodja

vodja projektov

podjetnik

1.

mednarodna fakulteta ti omogoča

izberi
pravega!

Poglobljeno teoretièno znanje in praktiène izkušnje s
podroèja družbenih, ekonomskih, poslovnih in upravnih ved.
Na dodiplomski ravni izvajamo dva študijska programa.

stik s strokovnjaki z gospodarstva
e-izobraževanje

prostovoljstvo

reševanje praktiènih primerov

dobre zaposlitvene možnosti

študij ali prakso v tujini

prijaznost in dostopnost zaposlenih

in mnogo več...

2. s pravim študijskim programom...

...do zanimivega poklica

EKONOMIJA V
SODOBNI DRUŽBI (UN)

POSLOVANJE V
SODOBNI DRUŽBI (VS)

dipl. ekon. (UN)

dipl. ekon. (VS)

Interdisciplinarno znanje iz mnogih sodobnih

Študij ti nudi veliko praktičnega in uporabnega znanja

ekonomskih področij ti bo razširilo obzorje in pripravilo

od sodobnih pristopov poslovanja do marketinga,

temelje za odlično kariero, tako v praksi kot v stroki.

prava in komuniciranja. Nauèi te tudi komunikacije

Na voljo imaš veliko možnosti, kjer lahko unovèiš odlièno

tujega poslovnega jezika. Z diplomo imaš možnost, da
si ustvariš svoje startup podjetje ali pa se zaposliš v

znanje in praktične izkušnje.

podjetjih in javnih zavodih.

Postani diplomirani ekonomist!

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji

Prijavi se lahko vsak, ki je opravil splošno maturo ali poklicno

Vsak s splošno / poklicno maturo / zakljuènim izpitom v kateremkoli

maturo po programu ekonomski tehnik s petim predmetom.

srednješolskem 4-letnem programu. Preveri na www.mfdps.si

Preveri na www.mfdps.si

Predmetnika sta v 1. in 2. letniku enaka, loèita se v 3. letniku.
Izbirni predmeti so enaki za oba študijska programa.

Management in organizacija
Poslovno komuniciranje
Marketing
Ekonomika podjetja

Management èloveških virov
Podjetništvo
Spletni marketing
Poslovna informatika

EKONOMIJA V
SODOBNI DRUŽBI
Poslovna inteligenca
Ekonomska politika
Poslovna anglešèina 3
Vešèine 3

“Pridobljeno znanje in praksa mi pomagata do lastnega
start-up podjetja.”

Ekonomija

Poslovne finance

6 izbirnih predmetov

Gospodarsko pravo

Raèunovodstvo

- Ana

Poslovna matematika

Statistika

(Diploma lahko nadomesti
2 izbirna predmeta)

izkoristi naše številne aktivnosti
TUTORSTVO

STROKOVNA PRAKSA

MEDNARODNA IZMENJAVA

Organizirana pomoè uèiteljev in
študentov posameznemu študentu
od vpisa do zakljuèka študija.

6 - 12 tednov pridobivanja praktiènih
izkušenj iz poslovnega sveta že v èasu
študija.

Del študija ali praksa v tujini v
okviru programa Erasmus+.

Poslovna anglešèina 1

Poslovna anglešèina 2

Vešèine 1

Vešèine 2

3.

informativni dnevi

Možen vpis v 2. ali 3. letnik
po merilih za prehode.
Preveri na www.mfdps.si

Pridobi informacije iz prve roke in se nam pridruži na informativnih dnevih v Celju:
· 14. 2. 2020, ob 10.00 in 16.00

· 10. 3. 2020, ob 16.00

· 15. 2. 2020, ob 10.00

· 4. 6. 2020, ob 16.00

· 25. 8. 2020, ob 16.00

POSLOVANJE V
SODOBNI DRUŽBI

3. letnik

- Marjeta

izbirni predmeti
3. letnik

“Mednarodna izmenjava in možnost študija v tujem jeziku mi
omogoèata delo tudi v tujini.”

predmetnik
2. letnik

- Luka

1. letnik

“Zaradi širokega znanja in praktiènih izkušenj, ki sem jih
pridobil, sem zanimiv za bodoèe delodajalce.“

Projektni management
Inovativnost v podjetništvu
Poslovna inteligenca
Poslovna anglešèina 3
Vešèine 3
Strokovna praksa
3 izbirni predmeti
(Diploma lahko nadomesti
2 izbirna predmeta)

Multimedija in dizajn v poslovanju
Banèništvo in zavarovalništvo
Študije poslovnih primerov
Mednarodno poslovanje
E-poslovanje
Ekonomska analiza
Krizni management
Poslovodno raèunovodstvo
Osnove managementa blagovnih znamk
Družbena odgovornost in prostovoljstvo

uspešni diplomanti mfdpš
Te zanima kako je našim diplomantom uspelo v poslovnem svetu?
Preberi uspešne zgodbe na www.mfdps.si

