IZBERI ZNANJE, IZBERI SVOJO PRIHODNOST
Fakulteta za organizacijske vede je ustanovna članica Univerze
v Mariboru, ki se ponaša z več kot šestdeset letno tradicijo,
katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje s področja
poslovnih ved.
Kot prva fakulteta v slovenskem prostoru je ponudila izobraževalne programe s področja organizacije in managementa, ki so široko zastavljeni študijski programi, in študentom
posredujejo dovolj široka znanja, veščine, navade in vrednote
zaradi katerih so konkurenčnejši na današnjem zahtevnem
trgu dela. Študijski programi, katerim je skupno organiziranje
in vodenje na UM FOV potekajo na treh stopnjah študija. V
prvo stopnjo spadajo visokošolski in univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski študijski programi in v tretjo, doktorski študijski programi.
Študijskim program fakultete s področij inženiringa poslovnih
sistemov, kadrovskega managementa, managementa v športu
in informatike, se je pred dvema letoma pridružil tudi študijski
program Krizni management.

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
KRIZNI MANAGEMENT
Gre za edinstveni visokošolski študijski program v Sloveniji,
namenjen vsem, ki se dnevno soočajo z raznolikimi negotovostmi
in želijo celovito obvladati tveganja z znanjem in kompetencami,
ki so danes ključna za razvoj podjetij, javne uprave, vladnih služb,
nevladnih organizacij in celotne družbe.
Obvladovanje kriz je neizogiben sestavni del vseh poslovnih procesov, tako v državnih kot zasebnih podjetjih ali organizacijah.
Učinkovit odziv na krizne razmere in potrebe po spretnostih na
področju kriznega upravljanja so danes ene od ključnih aktivnosti
pri vodenju organizacij, ki so povezane s pripravo celovitih načrtov, potrebnih za tvegane situacije.
Študijski program je zastavljen tako, da je diplomant po zaključenem študiju, ki je usmerjen izrazito aplikativno, usposobljen za
operativno izvajanje funkcij kriznega managementa s spoštovanjem etike kriznega managementa, zakonodajnih okvirjev in dobrih praks za reševanje kriz.
Predmetnik študijskega programa: https://fov.um.si/sl/studij/visokosolski-strokovni-studij/krizni-management

www.fov.um.si

Več informacij o študijskih programih:
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