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ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE: 

1. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV 
2. INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV 
3. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

 

Kraj izvajanja rednega in izrednega študija: Kranj (na sedežu fakultete)  
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS 

 
1. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV 

 

Pogoji za vpis: 

 
V študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV se lahko 
vpiše, kdor je zaključil: 

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 

022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost 

in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 

Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne 

tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne 

storitve. 

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 

veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v 

obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 

pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Management kadrovskih virov (6 ECTS) in 

Organizacija izobraževanja (6 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne 

znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne 

aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 

Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, 

varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 

bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z 

opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: 

Management kadrovskih virov (6 ECTS) in Organizacija izobraževanja (6 ECTS). 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti 

in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne 

aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 

Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, 

varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 
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60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z 

akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 Kmetijstvo, 

gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa 

se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 

sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 

Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in 

humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 

Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne 

tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne 

storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik 

študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 

sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 

veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše 

v prvi letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN 
IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: 

– Povprečna ocena: 80 % 

– Ocena diplomskega dela: 20 % 

Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se 100 % upošteva povprečna ocena študija. 
 

Način študija: redni, izredni 

 
Študijski programi se bodo izvajali v slovenskem jeziku, za tuje študente pa se v 1. letniku, v primeru, da bo vpisanih  vsaj 7 
tujih študentov na predmet, izvedejo konzultacije v angleškem jeziku. 
 
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za izredni študij: 
 
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov. 
KONZULTACIJE se izvedejo do 11 študentov. 
 
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za redni študij: 
 
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov. 
KONZULTACIJE se izvedejo za 6 do 11 študentov. 
Predmet SE NE IZVAJA za 5 ali manj študentov. 
 
Predmeti se izvajajo do 55% na daljavo. 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH 
SISTEMOV omogočen prehod s študijskih programov 2. stopnje z ustreznih področij: 031 Družbene vede in vedenjske znanosti 
in 04 Poslovne in upravne vede, pravo, če ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za 
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 
predmete drugega študijskega programa. Pristojna komisija lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku 
priznavanja priznanih vsaj toliko ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik drugega študijskega programa, in določi 
manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na drugem študijskem programu. 
 
Kandidat mora k prijavi, ki jo odda skladno z razpisnimi navodili preko eVŠ sistema, na FOV UM posredovati tudi potrjeno 
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjene učne načrte za opravljene študijske obveznosti iz prvega študijskega 
programa. 
  
 



 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu. 

 

 

2. INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV 

Pogoji za vpis:  

 
V študijski program 2. stopnje INŽINIRING POSLOVNIH SISTEMOV se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij:  01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 
022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost 
in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 
Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne 
storitve. 

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v 
obsegu 14 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Organizacija poslovnih procesov (7 ECTS) in 
Proizvodni sistemi (7 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne 
znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne 
aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 
Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 14 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z 
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: 
Organizacija poslovnih procesov (7 ECTS) in Proizvodni sistemi (7 ECTS). 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti 
in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne 
aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 
Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa 
prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za 
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 Kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa 
se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 
Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in 
humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 
Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne 
storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik 
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše 
v prvi letnik študija.  

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV se upošteva uspeh pri študiju 
prve stopnje: 

– Povprečna ocena: 80 % 

– Ocena diplomskega dela: 20 % 



 

Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se 100 % upošteva povprečna ocena študija. 
 

Način študija: redni, izredni 

 
Študijski programi se bodo izvajali v slovenskem jeziku, za tuje študente pa se v 1. letniku, v primeru, da bo vpisanih vsaj 7 
tujih študentov na predmet, izvedejo konzultacije v angleškem jeziku. 
 
 
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za izredni študij: 
 
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov. 
KONZULTACIJE se izvedejo do 11 študentov. 
    
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za redni študij: 
 
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov. 
KONZULTACIJE se izvedejo za 6 do 11 študentov. 
Predmet SE NE IZVAJA za 5 ali manj študentov. 
 
Predmeti se izvajajo do 55% na daljavo. 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV omogočen prehod s študijskih 
programov 2. stopnje z ustreznih področij: 031 Družbene vede in vedenjske znanosti in 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 
če ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj 
polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 
programa. Pristojna komisija lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih vsaj toliko 
ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik drugega študijskega programa, in določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, 
če želi diplomirati na drugem študijskem programu. 
 
Kandidat mora k prijavi, ki jo odda skladno z razpisnimi navodili preko eVŠ sistema, na FOV UM posredovati tudi potrjeno 
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjene učne načrte za opravljene študijske obveznosti iz prvega študijskega 
programa.  
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu. 

 
 

3. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

Pogoji za vpis:  

 
V študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV se lahko vpiše, kdor je 
zaključil: 

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 
022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost 
in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 
Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne 
storitve. 

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v 
obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Razvoj poslovnih modelov (6 ECTS) in Baze 
podatkov (7 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne 
znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne 
aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 
Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske 



 

tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z 
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Razvoj 
poslovnih modelov (6 ECTS) in Baze podatkov (7 ECTS). 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti 
in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne 
aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 
Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 
Transport, varnost gostinstvo in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, 
določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij : 021 Umetnost, 08 
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 
ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 
Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in 
humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 
Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost gostinstvo in turizem, osebne 
storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik 
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 021 Umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše 
v prvi letnik študija.   
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV se 
upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: 

– Povprečna ocena: 80% 

– Ocena diplomskega dela: 20% 

Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se 100% upošteva povprečna ocena študija. 
 

Način študija: redni, izredni 

 
Študijski programi se bodo izvajali v slovenskem jeziku, za tuje študente pa se v 1. letniku, v primeru, da bo vpisanih vsaj 7 
tujih študentov na predmet, izvedejo konzultacije v angleškem jeziku. 
 
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za izredni študij: 
 
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov. 
KONZULTACIJE se izvedejo do 11 študentov. 
     
Način izvedbe predavanj izbirnih predmetov za redni študij: 
 
PREDAVANJA se izvedejo za 12 ali več študentov. 
KONZULTACIJE se izvedejo za 6 do 11 študentov. 
Predmet SE NE IZVAJA za 5 ali manj študentov. 
Predmeti se izvajajo do 55% na daljavo. 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV 
omogočen prehod s študijskih programov 2. stopnje z ustreznih področij: 031 Družbene vede in vedenjske znanosti in 04 
Poslovne in upravne vede, pravo, če ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za 
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 



 

predmete drugega študijskega programa. Pristojna komisija lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku 
priznavanja priznanih vsaj toliko ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik drugega študijskega programa, in določi 
manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na drugem študijskem programu. 
 
Kandidat mora k prijavi, ki jo odda skladno z razpisnimi navodili preko eVŠ sistema, na FOV UM posredovati tudi potrjeno 
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjene učne načrte za opravljene študijske obveznosti iz prvega študijskega 
programa.  
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu. 
 
 
  



 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE: 
1. ORGANIZACIJA  IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV 
2. ORGANIZACIJA  IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV 
3. ORGANIZACIJA  IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV 
 

Kraj izvajanja izrednega študija: Kranj  

 

Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS 

 

Pogoji za vpis: 

 
1. ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV 

 
V študijski program 3. stopnje študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov se 
lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: 

− študijski program 2. stopnje;  

− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004; 

− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 
30 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske obveznosti: 
Statistika v raziskovanju (7 ECTS), Upravljanje in načrtovanje kadrovskih virov (8 ECTS), Modeli kompetenc (7 ECTS) 
in Management izobraževalnih procesov (8 ECTS);  

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki 
je ovrednoten s 300 ECTS točkami. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
V primeru omejitve vpisa, bo izbira kandidatov temeljila na: 

− povprečni oceni študija (20 %), 

− oceni diplomske ali magistrske naloge (20 %) in 

− kandidatovi bibliografiji (60 %) – ovrednoti se skladno z veljavnimi Merili za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, dostopnimi na spletni povezavi: 
http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx.  
  

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih 
sistemov lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: 

− študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk, 

− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk. 
 

Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in 
management kadrovskih in izobraževalnih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in 
aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, 
upravne in organizacijske vede, pravo), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov, 
se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo 
študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo pri čemer se lahko po merilih za priznavanje znanja in 
spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu 
(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.. Študent predloži 
uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Študentu 
se določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu. 
 
 

Način študija: izredni 

 
Način izvedbe predavanj  obveznih in izbirnih predmetov:  
-        PREDAVANJA se izvedejo za obvezne in izbirne predmete ne glede na število vpisanih študentov. 

 
 

2. ORGANIZACIJA  IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV 

http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx


 

 
V študijski program 3. stopnje študijskega programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov se lahko 
vpiše kandidat, ki je zaključil: 

− študijski program 2. stopnje;  

− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004; 

− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 
30 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske obveznosti: 
Statistika v raziskovanju (7 ECTS), Poslovni in proizvodni informacijski sistemi (8 ECTS), Pristopi managementa 
kakovosti in odličnosti(7 ECTS) in Multiprojektni management (8 ECTS); 

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki 
je ovrednoten s 300 ECTS točkami. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na: 

− povprečni oceni študija (20 %), 

− oceni diplomske ali magistrske naloge (20 %) in 

− kandidatovi bibliografiji (60 %) – ovrednoti se skladno z veljavnimi Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev Univerze v Mariboru, dostopnimi na spletni povezavi: 
http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx.  

 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih 
sistemov lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: 

 

− študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk, 

− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.  
 

Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in 
management poslovnih in delovnih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije, 
algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in 
organizacijske vede, pravo), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov, se 
upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo 
študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo pri čemer se lahko po merilih za priznavanje znanja in 
spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu 
(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študent predloži 
uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Študentu 
se določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu. 
 
 

Način študija: izredni  

Način izvedbe predavanj  obveznih in izbirnih predmetov:  
-        PREDAVANJA se izvedejo za obvezne in izbirne predmete ne glede na število vpisanih študentov.  

 
 

3. ORGANIZACIJA  IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV 
 
V študijski program 3. stopnje študijskega programa Organizacija in management informacijskih sistemov se lahko vpiše 
kandidat, ki je zaključil: 

− študijski program 2. stopnje;  

− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004; 

− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 
pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 
30 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske obveznosti: 
Statistika v raziskovanju (7 ECTS), Objektno orientirana analiza in razvoj (8 ECTS), Poslovna inteligenca (7 ECTS) in 
Raziskovanje informacijskih sistemov (8 ECTS); 

− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki 
je ovrednoten s 300 ECTS točkami. 

 

http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx


 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na: 

− povprečni oceni študija (20 %), 

− oceni diplomske ali magistrske naloge (20 %) in 

− kandidatovi bibliografiji (60 %) – ovrednoti se skladno z veljavnimi Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev Univerze v Mariboru, dostopnimi na spletni povezavi: 
http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx.  

 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov 
lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: 

 

− študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk, 

− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk. 

 
Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in 
management informacijskih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije, 
algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in 
organizacijske vede, pravo), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov, se 
upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo 
študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo pri čemer se lahko po merilih za priznavanje znanja in 
spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu 
(ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študent predloži 
uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Študentu 
se določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu. 
 
 

Način študija: izredni 

 
Način izvedbe predavanj  obveznih in izbirnih predmetov:  
-        PREDAVANJA se izvedejo za obvezne in izbirne predmete ne glede na število vpisanih študentov.  
 
 
 

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila. 

 
 

http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx

