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Spremembe magistrskega študijskega programa druge stopnje Management znanja – januar 

2022 

 

Spremembe programa so pripravljene v skladu s 32. členom in 35. členom sprememb in dopolnitev 

Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – 

odl. US), 47. členom Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov (v nadaljevanju 

Meril) (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20, 82/20 – popr. in 44/21).  

 

Spremembe študijskega programa se nanašajo na poglavje C1 obrazca za akreditacijo študijskega 

programa, in sicer gre za prerazporeditev števila kontaktnih ur med akreditiranimi oblikami. Pri vseh 

učnih enotah programa razen pri UE Management človeškega kapitala se ure (seminarskih) vaj 

prerazporedijo k obstoječim uram predavanj, saj se kot oblika dela dejansko ure izvajajo kot predavanja 

in ne kot vaje, prav tako jih izvajajo visokošolski učitelji in ne sodelavci. Opuščamo UE Razvoj 

poslovnih spretnosti in Trg dela. UE Raziskovalne metode v družboslovju ter Magistrski seminar se 

preimenujeta in posodobita, in sicer UE Raziskovalne metode v družboslovju v Kvantitativne 

raziskovalne metode v družboslovju s 9 KT in 40 ur predavanj. UE Magistrski seminar pa se preimenuje 

in posodobi Kvalitativne raziskovalne metode in magistrski seminar s 6 KT in 32 ur predavanj. Ker se 

v 1. letniku opušča Razvoj poslovnih spretnosti, prestavljamo obvezno UE Družba znanja v 1. letnik. 

Za 6 KT se poveča izbirnost v 2. letniku, ker se Družba znanja prestavi v 1. letnik. Izbirnost se tako 

povečuje s18 KT, tj. 15 % programa na 24 KT, tj. 20 % programa. 

 

Predlagane spremembe so bile usklajene s predstojnikom programa in obravnavane na kolegiju dekana 

dne, 22. 12. 2021. Predlog sprememb je obravnavala Komisija za študijske zadeve na 45. seji dne 7. 1. 

2022 in sprejet je bil sklep, da se spremembe predlaga Senatu v obravnavo in sprejem. Spremembe so 

bile sprejete na 134. seji Senata MFDPŠ, dne, 26. 1. 2022. 
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