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OPIS ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Strokovni naslov:
‐ Magister evropskih poslovnih študij (MAG),
‐ Magistra evropskih poslovnih študij (MAG).
Program je zasnovan po principu vseživljenjskega izobraževanja in je
izrazito interdisciplinaren s poudarkom na:
‐ upravnih in poslovnih vedah,
‐ družbenih vedah,
‐ računalništvu in
‐ znanjih, pridobljenih v praksi.
TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Osnovni cilj programa je izobraževanje in usposabljanje kadra v vseh
strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave (na državni in
nižjih ravneh) s področja poslovnih ved, ekonomije in prava na evropski
ravni. Študentje bodo, odvisno od usmeritve, ki jo bodo izbrali, lahko
pridobili splošno in specifično teoretsko znanje, ki je potrebno za različne
oblike odgovornosti na vseh ravneh priprave in vodenja evropskih
projektov, upravljanja zasebnih in javnih družb, specifično znanje potrebno
za reševanje aktualnih poslovno ‐ pravnih vprašanj, ali pa znanje s področja
regionalnega in lokalnega razvojnega načrtovanja.
Temeljni cilji se kažejo v tem, da bodo študenti:
‐ poglobili in razširili uporabo multidisciplinarnih, teoretičnih,
analitičnih in praktičnih znanj na širših strokovnih področjih,
povezanih s poslovanjem, menedžmentom, ekonomijo, pravom in
informatiko;
‐ razvili kompetence za razumevanje ekonomskih sistemov v
sodobnem globalnem sistemu;
‐ povezali razpoložljive vire s potrebami na bazi projekta, ki temelji na
poslovnih ciljih;
‐ razumeli vzrok in posledice spreminjanja in razvoja poslovnega
okolja v globalnih in lokalnih okvirih in odkrili nove izzive in
poslovne priložnosti;
‐ pridobili sposobnost timskega dela, sodelovanja in povezovanja pri
iskanju praktično‐inovativnih rešitev;
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‐ poglobili znanje za uporabo najsodobnejših znanstveno‐raziskovalnih
metod, vključujoč najsodobnejše analitične postopke, v novih in
spreminjajočih se okoliščinah in tako pridobili sposobnost
samostojnega raziskovanja in kritičnega presojanja možnih rešitev;
‐ pridobili sposobnost razvijanja samostojnih kritičnih pogledov in
refleksij, nanašajočih se na sodobne probleme razvoja v procesih
globalizacije in specializacije znanja;
‐ pridobili sposobnost razvijanja sposobnosti samostojnega in
odgovornega vodenja nalog ter povezovanja skupinskega dela;
‐ pridobili sposobnost za samostojno iskanje novih virov znanja tako
na znanstvenem, kot na strokovnem področju in
‐ razvili odgovornost do poklica, odgovornost do okolja in
soodgovornost do uravnoteženega razvoja družbe ter ohranjanja
napredka v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.
Prepletenost strokovnih, metodoloških in osebnostnih ter socialnih
kompetenc oblikuje poseben profil diplomanta. Odvisno od usmeritve bo
tako zadoščeno naraščajočemu zanimanju in povpraševanju tako po
kreativnem, inovativnem in projektnem menedžmentu v ustanovah ter v
podjetjih, kot tudi po sposobnostih stalnega obvladovanja in razreševanja
aktualnih poslovno ‐ pravnih vprašanj in implementaciji le‐teh v optimalno
delovanje organizacije kot subjekta evropskega gospodarskega in
socialnega prostora, ali pa po obvladovanju analitično strateškega odločanja
na ravni mest in regij.
Obstoječi študijski programi v Sloveniji ne zagotavljajo usposobljenosti, ki
bi bila tako celostno usmerjena v obvladovanje in poznavanje evropskega
pravnega in političnega sistema, vrednot, civilizacije ter institucij.
Pričakujemo, da bo program s ponujenimi usmeritvami prispeval k lažjemu
in boljšemu uveljavljanju slovenskih strokovnjakov oz. organizacij v
mednarodnem okolju.

KOMPETENCE, KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM
Študenti bodo v skladu z opredeljenimi cilji študijskega programa razvili
naslednje splošne kompetence:
‐ obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov z uporabo različnih
analitičnih in prognostičnih orodij;
3

‐ sposobnost učinkovite uporabe informacijske tehnologije in
upravljanja z informacijami;
‐ sposobnost analize kompleksnih problemov in sinteze rešitev ter
sprejemanja odgovornosti za prognoziranje, strategijo in trajnostni
razvoj;
‐ sposobnost kreativnega razmišljanja in učinkovitega reševanja
projektnih, poslovno –pravnih in regionalnih ter lokalnih razvojnih
problemov;
‐ sposobnost učinkovitega vodenja in timskega dela;
‐ poznavanje in razumevanje razvoja poslovnih, ekonomskih, pravnih
in drugih družbenih ved in njihove vloge v globalnem svetu:
‐ avtonomnost in samozavest v strokovnem delu.
Predmetno‐specifične kompetence,
programom so naslednje:

ki

jih

magistrant

pridobi

s

1.) Usmeritev: Evropski projektni management
‐ razumevanje teoretičnih pristopov in njihova kreativna uporaba pri
reševanju konkretnih problemov na področju pridobivanja, vodenja
in prijave projektov na razpise EU posebej, v vseh pravno‐
organizacijskih oblikah podjetij, inštitucij in javnih ustanov;
‐ sposobnost za analizo in reševanje konkretnih projektnih problemov
s kreativno uporabo znanstveno‐raziskovalnih metod in postopkov
ter metodologij mednarodnih primerjav;
‐ obvladovanje temeljnega znanja s področja projektnega dela:
menedžmenta, ekonomije, prava in metodologije poslovnega
raziskovanja ter njegova interdisciplinarna uporaba s ciljem
trajnostnega razvoja;
‐ sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekstu
poslovnih in upravnih ved;
‐ sposobnost razumevanja, analiziranja ter kreativnega spopadanja z
izzivi, ki jih prinašajo globalizacija in informatizacija sodobne družbe
na presečišču projektnega dela, poslovanja, menedžmenta, ekonomije
in proizvodnih procesov z uporabo metod in tehnik za ustvarjalno
razmišljanje;
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‐ usposobljenost za obvladovanje upravljavskih, ekonomskih in
tehnoloških vidikov mednarodnega projektnega delovanja in
usposobljenosti za vse ravni menedžmenta projektov;
‐ razumevanje splošne strukture projektnega dela ter povezanosti z
menedžmentom,
pravom,
ekonomijo,
informatiko,
kadri,
komunikologijo in drugimi vsebinskimi področji;
‐ sposobnost projektnega delovanja, komuniciranja, lobiranja in
pogajanj v mednarodnem in večkulturnem okolju;
‐ sposobnost uporabe informacijske tehnologije in sistemov kot vira
informacij na področju projektnega dela;
‐ sposobnost kontekstualnega, analitičnega razmišljanja in družbeno
odgovornega projektnega dela, razumevanje medkulturnih vidikov in
zavezanost poslovni kulturi, etiki, normam in vrednotam ter visoki
profesionalnosti;
‐ sposobnost kritične refleksije in sposobnost za razvoj socialnih in
komunikacijskih kompetenc za delovanje v mednarodnem okolju.
2.) Usmeritev: Evropske integracije
‐ prepoznavanje, analiziranje in organiziranje ekonomsko ‐ pravnih
vprašanj, za gospodarstvo in javne službe na državnem in lokalnem
nivoju ter ustanovah EU;
‐ sposobnost obvladanja najmodernejših ekonomskih, poslovnih in
pravnih praks, postopkov in sistemov v EU;
‐ prepoznavanje in upoštevanje pravnih standardov, postopkov ter
operacij in aktivnosti v državi Sloveniji in EU;
‐ poznavanje poslovanja in upravljanja organizacij v EU kot sistema;
‐ usposabljanje
za
poglobljeno
raziskovalno
delo
na
interdisciplinarnem področju pravnih, ekonomskih in poslovnih
sistemov;
‐ sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter
posledic v pravno – ekonomsko ‐ poslovnih sistemih, procesih in
funkcijah;
‐ sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za
reševanje problemov v praksi pri upravljanju ekonomskih, poslovnih
in pravnih sistemov;
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‐ oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej
stalne komunikacije v mednarodnem okolju na področju ekonomskih,
poslovnih in pravnih sistemov;
‐ sposobnost delovati in ustvarjati v mednarodnem okolju s
poudarkom na koriščenju virov prava, domačega in evropskega;
‐ sposobnost za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na
področju pravno – ekonomsko ‐ poslovnih vprašanj z uporabo
modernih praks, metod in postopkov;
‐ sposobnost razumevanja in umestitve novih ekonomsko ‐ pravno ‐
poslovnih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline;
‐ poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja pravnih
institutov;
‐ razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja pravnih
institutov, teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih
delovnih problemov;
‐ intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske
tehnologije v ekonomskih, pravnih in poslovnih sistemih Evrope;
‐ intenzivno in stalno uporabo informacijsko – upravljavskih sistemov
na svojem konkretnem delovnem mestu v postopku delovanj in
upravljanja pravno poslovnega sistema;
‐ poznavanje sodobnih pravnih praks, postopkov, metodologije in
organizacije dela v svojem konkretnem delovnem okolju;
‐ sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove
vgradnje v konkretne aplikacije pravno poslovnih odnosov;
‐ sposobnost izdelave samostojnih ekspertnih mnenj o delovanju
pravno poslovnega sistema;
‐ sposobnost načrtovanja, vodenja postopkov in metod upravljanja
velikih pravno ‐ poslovnih sistemov in
‐ sposobnost sodelovanja z okoljem pri pripravi in izvedbi postopkov v
pravno poslovnih sistemih.
3.) Usmeritev: Gospodarski razvoj regij in mest
Študentje te podiplomske usmeritve bodo v okviru študija pridobili
naslednje predmetno‐specifične kompetence:
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‐ splošno‐teoretska znanja, ki omogočajo poglobljeno razumevanje
raznovrstnih vidikov regionalnega ter lokalnega ekonomskega in
socialnega razvoja ter njegovega načrtovanja;
‐ celovit in sistematičen vpogled v ekonomske, pravne, tehnološke,
sociološke in ekološke vidike razvoja;
‐ poglobljena znanja in razumevanje osnovnih teorij ekonomsko‐
socialnega razvoja ter poznavanje metod in tehnik planiranja
regionalnega/lokalnega ekonomskega razvoja in planiranja;
‐ sposobnost uporabe sodobnih strokovnih izsledkov in prijemov kot
podlage pri reševanju praktičnih problemov;
‐ sposobnost
povezovanja
različnih
znanj
in
uporabe
interdisciplinarnega pristopa pri iskanju praktičnih rešitev in
reševanju zahtevnih nalog,
‐ praktično in učinkovito poznavanje ter vodenje razvojnih projektov,
priprava razvojnih projekcij in programov ter uporabo programskih
orodij;
‐ prožnost in fleksibilnost pri pripravi razvojnih projektov in
obvladovanju sprememb in
interdisciplinarnem
razumevanje
kulturne ter razvojne pluralnosti slovenskega in evropskega prostora;
‐ poznavanje temeljnih načel in konceptov razvoja v prihodnosti ter
načrtovanja trajnostnega razvoja;
‐ znanja usmerjena k strokovnem poznavanju in širšem kritičnem
presojanju možnih rešitev in razumevanju različnih aspektov
sodobnih družbenih sprememb in razvojnih procesov;
‐ sposobnost ustvarjanja strateškega gospodarskega planiranja
lokalnih skupnosti in regij ter razvoja instrumentov za
implementacijo le‐tega v prakso;
‐ usposabljanje za prevzemanje odgovornosti za vodenje
najzahtevnejših nalog, ki se ozko navezujejo na posamezna področja
regionalnega in lokalnega razvoja;
‐ sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega in
strokovnega znanja za reševanje problemov v praksi pri regionalnem
in prostorskem planiranju družbeno‐ekonomskega razvoja.
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PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH
OBVEZNOSTI
PREDMETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE‐Evropski projektni management
ZAP. ŠT.
1. LETNIK

IME PREDMETA

ŠTEVILO
ECTS

‐1‐ SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ

Evropski politični in gospodarsko‐pravni sistem
Evropska civilizacija in kulturne vrednote
Evropske institucije, mreže in lobiranje
Raziskovalne metode in sistemski pristop
Etika in poklicni standardi

6
6
6
6
6
30

‐2‐ SEMETER
6.
Projektni management
7.
Management evropskih projektov
8.
Izbirni predmet I
9.
Izbirni predmet II
10.
Finančni viri evropskih projektov
SKUPAJ
SKUPAJ ZA 1. LETNIK

6
6
6
6
6
30
60

2. LETNIK
‐3‐ SEMESTER
11
12.
13.
14.
15.
SKUPAJ

Pravni vidiki evropskih projektov
Financiranje evropskih projektov
Izbirni predmet III
Izbirni predmet IV
Praksa ali strokovna ekskurzij in seminarska naloga

6
6
6
6
6
30

‐4‐ SEMESTER
16.
Magistrska naloga
SKUPAJ
SKUPAJ ZA 2. LETNIK
SKUPAJ TA CELOTEN ŠTUDIJ

30
30
60
120

IZBIRNI PREDMETI
1.
Uporaba informacijske tehnologije in skupinsko delo
2.
Uporaba informacijske tehnologije za vodenje evropskih projektov

ECTS
6
6
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Komuniciranje v upravljanju evropskih projektov
Kohezijska politika EU
Management medkulturnih razlik
Razvoj in raziskave v EU
Skupna kmetijska politika EU
Upravljanje z ekosistemi
Socialno in delovno pravo v EU
Poslovna angleščina
Hrvaška v evropskih integracijskih procesih
Podjetništvo in vodenje v praksi
Priprava na International Project Management Association (IPMA) certifikat
iz projektnega management

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

PREDMETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE ‐ Evropske integracije
ZAP. ŠT.
1. LETNIK

IME PREDMETA

ŠTEVILO
ECTS

‐1‐ SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ

Evropski politični in gospodarsko‐pravni sistem
Evropska civilizacija in kulturne vrednote
Evropske institucije, mreže in lobiranje
Raziskovalne metode in sistemski pristop
Etika in poklicni standardi

6
6
6
6
6
30

‐2‐ SEMETER
6.
Razvoj evropske gospodarske, politične in kulturne integracije
7.
Enotni notranji trgi EU
8.
Evropska delniška družba
9.
Intelektualna lastnina
10.
Konkurenčno pravo EU
SKUPAJ
SKUPAJ ZA 1. LETNIK

6
6
6
6
6
30
60

2. LETNIK
‐3‐ SEMESTER
11
12.
13.
14.
15.
SKUPAJ

Izbirni predmet I
Izbirni predmet II
Izbirni predmet III
Izbirni predmet IV
Praksa ali strokovna ekskurzij in seminarska naloga

‐4‐ SEMESTER
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6
6
6
6
6
30

16.
Magistrska naloga
SKUPAJ
SKUPAJ ZA 2. LETNIK
SKUPAJ TA CELOTEN ŠTUDIJ

30
30
60
120

IZBIRNI PREDMETI
1.
Politična, pravna ekonomska in kulturna tranzicija v JVE
2.
Mednarodni pravni položaj EU
3.
Kohezijska politika EU
4.
Management medkulturnih razlik
5.
Razvoj in raziskave v EU
6.
Skupna kmetijska politika EU
7.
Upravljanje z eko‐sistemi
8.
Socialno in delovno pravo EU

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6

PREDMETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE‐Gospodarski razvoj regij in mest
ZAP. ŠT.
1. LETNIK

IME PREDMETA

ŠTEVILO
ECTS

‐1‐ SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ

Evropski politični in gospodarsko‐pravni sistem
Evropska civilizacija in kulturne vrednote
Evropske institucije, mreže in lobiranje
Raziskovalne metode in sistemski pristop
Etika in poklicni standardi

6
6
6
6
6
30

‐2‐ SEMETER
6.
Projektni management
7.
Razvoj in upravljanje regij v Evropi
8.
Regionalni razvoj in regionalno ekonomsko planiranje
9.
Urbanizem in planiranje urbanega prostora
10.
Razvoj in planiranje ruralnega prostora
SKUPAJ
SKUPAJ ZA 1. LETNIK

6
6
6
6
6
30
60

2. LETNIK
‐3‐ SEMESTER
11
12.
13.
14.
15.

Izbirni predmet I
Izbirni predmet II
Izbirni predmet III
Izbirni predmet IV
Praksa ali strokovna ekskurzij in seminarska naloga
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6
6
6
6
6

SKUPAJ

30

‐4‐ SEMESTER
16.
Magistrska naloga
SKUPAJ
SKUPAJ ZA 2. LETNIK
SKUPAJ TA CELOTEN ŠTUDIJ

30
30
60
120

IZBIRNI PREDMETI
1.
Teorije ekonomskega in socialnega razvoja
2.
Lokalne in regionalne razvojne strategije
3.
Urbana ekonomika in politika
4.
Kohezijska politika EU
5.
Management medkulturnih razlik
6.
Razvoj in raziskave v EU
7.
Skupna kmetijska politika EU
8.
Upravljanje z eko‐sistemi
9.
Socialno in delovno pravo EU

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA
Po 38. a (pogoji za vpis v magistrski in doktorski študij) in 41. (omejitev
vpisa) členom Zakona o visokem šolstvu se v magistrski študijski program
Evropske poslovne študije lahko vpišejo:
‐ študenti prve stopnje istega strokovnega področja,
‐ študenti prve stopnje drugih strokovnih področij, ki morajo pred
vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 20 ECTS,
bistvene za nadaljevanje študija ustreznih smernih predmetov druge
stopnje študijskega programa Evropske poslovne študije na Alma
Mater Europaea ‐ Evropski center, Maribor, ki jih izbere kandidat sam
med temeljnimi smernimi predmeti,
‐ študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred
novelo ZVIS istega strokovnega področja,
‐ študentje, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred
novelo ZVIS drugega strokovnega področja in morajo pred izbiro
magistrske teme opraviti študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ustreznih smernih predmetov
prve stopnje študijskega programa Evropske poslovne študije na
Alma Mater Europaea ‐ Evropski center, Maribor, ki jih izbere
kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti.
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Če bo kandidatov več kot razpisnih mest, se pri izbiri kandidatov upošteva
uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela),
lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih
predmetih oziroma predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri
izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom.
Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.
Predvideno število vpisnih mest:
izredni študij:

45 kandidatov*

Opomba: *minimalno število vpisanih študentov za izvajanje izrednega
študija je: 10
MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH
PRED VPISOM V PROGRAM
Alma Mater Europaea ‐ Evropski center, Maribor bo kandidatom priznalo
pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in
zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno
specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se
znanja pridobijo s formalnim učenjem in ovrednotijo z ustreznim
potrdilom.
Glede na odgovornost študija Evropske poslovne študije, se znanja
pridobljena z neformalnim načinom izobraževanja ne priznavajo.
Pri priznavanju in nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje
pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na
magistrskem programu Evropske poslovne študije, na katerega se bo
kandidat vpisal.
OCENJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA
Predpisani načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so za vsak
predmet določeni oziroma navedeni v učnih načrtih vsakega posameznega
predmeta in so v splošnem obsegu sledeči:
‐ pisni izpit,
‐ ustni izpit (ustni zagovor),
‐ avditorne vaje (vaje, domače naloge),
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‐
‐
‐
‐

poročilo iz vaj,
seminarska naloga,
predstavitev seminarske naloge,
izdelav in prezentacija projekta.

Pri ocenjevanju upoštevajo učitelji splošna pravila ocenjevanja, ki jih določi
Senat in drugi pravilniki.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU
Pogoji za napredovanje v 2. letnik
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere
najmanj 40 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih:
‐ Evropski politični in gospodarsko‐pravni sistem,
‐ Evropska civilizacija in kulturne vrednote,
‐ Evropske inštitucije, mreže in lobiranje,
‐ Raziskovalne metode in sistemski pristop.
Za študente, ki ponavljajo 1. letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis
v 2. letnik kot pri rednem napredovanju.
Ponavljanje letnika
Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik, in
sicer v primeru, ko je zbral vsaj 30 ECTS z opravljenimi izpiti tistega letnika,
ki ga želi ponavljati. Če študent iz opravičenih razlogov ni zbral 30 ECTS, mu
lahko komisija za študijske zadeve izjemoma odobri ponavljanje letnika.
Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent samo enkrat ponavlja en
letnik v teku celotnega študija.
Podaljšanje statusa
Študentu se lahko podaljša status največ za eno leto, če se iz opravičenih
razlogov ne vpiše v višji letnik v skladu z akti Alma Mater Europaea ‐
Evropski center, Maribor.
Določbe o prehodih med programi
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Alma
Mater Europaea ‐ Evropski center, Maribor, in drugih fakultet skladno z
Zakonom o visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVis iz leta
2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.
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Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev
izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja
novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v
katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot
študenti novih programov.
Pri prehodu z drugih študijskih programov na magistrski študijski program
druge stopnje Evropske poslovne študije mora kandidat predložiti overjeno
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega
zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih
učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske
obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor
učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz
kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin
magistrskega študijskega programa, lahko Komisija za študijske zadeve
določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
Prehodi z višješolskih strokovnih programov izvajanih pred letom 1994 in z
višješolskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, niso možni.
Pogoji za prehod med magistrskimi študijskimi programi
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Alma
Mater Europaea ‐ Evropski center, Maribor, skladno z Zakonom o visokem
šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.
Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev
izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja
novih študijskih programov, ne morejo ponavljati letnika po programu, v
katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot
študenti novih programov.
Študentom magistrskih študijskih programov managementa ali
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi magistrski študijski
program Evropske poslovne študije, se določijo manjkajoče obveznosti, ki
jih morajo opraviti, če želijo magistrirati v novem programu. Pogoji veljajo
tako za študijske programe, ki so bili sprejeti pred Zakonom o visokem
šolstvu iz leta 2004, kakor tudi za tiste, ki so bili sprejeti po tem zakonu.
Pogoji za prehod z drugih študijskih programov na magistrski študijski
program druge stopnje »Evropske poslovne študije«
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Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (poslovne študije,
organizacija, management, ipd.), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi
študijski program Evropske poslovne študije na Alma Mater Europaea ‐
Evropskem centru, Maribor, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo magistrirati po novem programu.
Študentom, ki so končali univerzitetni študijski program pred novelo ZVis
istega ali drugega strokovnega področja, se priznajo študijske obveznosti in
sicer na naslednji način:
‐ za isto strokovno področja 60 ECTS (študentje lahko izbirajo med
temeljnimi smernimi predmeti programa Evropske poslovne študije),
‐ za druga področja pa bo Komisija za študijske zadeve na visokošolskem
zavodu preučila vsako vlogo posebej in glede na to določila priznane
kreditne točke.
Svetovanje in usmerjanje med študijem
Sistem pomoči se bo študentom nudil v okviru magistrskega študijskega
programa Evropske poslovne študije, kar je tudi v skladu z 9. točko 7. člena
Meril za akreditacijo. Študentje bodo že od prvega letnika dalje imeli svoje
predstavnike letnika – tutorje.
Pogoji za dokončanje študija
Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane
obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.
PODATKI O MOŽNOSTIH ZAPOSLOVANJA DIPLOMANTOV
Diplomanti drugostopenjskega študijskega programa Evropske poslovne
študije bodo poleg temeljnih znanj s področij poslovnih in upravnih ved,
ekonomije, managementa, družboslovnih ved, informatike in prava
pridobili tudi specializirana znanja in kompetence s področja delovanja v
mednarodnem okolju. Podjetnost, kreativnost in kompetence za inoviranje
so ključne determinante za prilagodljivost in zaposljivost diplomantov.
Drugostopenjski študijski program Evropske poslovne študije, kot je
razvidno iz mednarodne primerljivosti, je primerljiv s sorodnimi programi
v tujini. Diplomanti programa bodo zato zanimivi tudi za mednarodno
zaposlovanje diplomantov in bodo tako spodbujali prosti pretok delovne
sile v Evropi.
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Diplomat usmeritve Evropski projektni management bo usposobljen za
upravljanje in strateško vodenje podjetij in drugih organizacij; nadalje bo
usposobljen za pretvorbo razvojnih strategij profitnih in neprofitnih
organizacij v projekte, za oblikovanje modelov njihovega projektnega
izvajanja, za organiziranje uspešnega projektnega poslovanja v projektno
usmerjenih organizacijah, za planiranje poslovnih projektnih izidov, za
vključevanje obvladovanja tveganj v vodenje in izvajanje projekta. Nadalje
bo sposoben tudi, da bo s pridobljenim znanjem lahko oblikoval nove
rešitve na področju organiziranja projektov in projektnega managementa v
različnih organizacijskih okoljih. Deloval bo lahko v državni upravi in
nadzornih svetih, tudi kot programski vodja, usposobljena bo za opravljanje
mednarodno standardizirnih poklicev »direktor programa projektov«,
»projektni manager« in »vodja projekta« ter za opravljanje drugih vlog v
okviru celovitega projektnega organiziranja.
Podiplomska študijska usmeritev Evropske integracije je namenjena
naslednjim ciljnim skupinam podiplomskih študentov, ki so že zaposleni na
določenih položajih in ki že opravljajo določene funkcije, in pa vsem, ki šele
aspirirajo za pridobitev ustreznih položajev ali funkcij.
‐ Mlajše osebe z univerzitetno izobrazbo zaposlene v slovenski javni
upravi in izven uprave stare do 33 let, ki imajo do pet let delovnih
izkušenj in so po posebnem postopku selekcije izbrane kot kandidati
»concours« ‐ za javni natečaj, ki je predpogoj za stalno zaposlitev v
organih evropske skupnosti, ki so predvidene za delo na misiji
Republike Slovenije pri Evropski uniji in za delo v slovenski javni
upravi na področju evropskih zadev. To je t.i. »fast steam skupina«
kot posebna kategorij oseb, ki ji strategija usposabljanja in
izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti pred
vstopom Slovenije v evropsko skupnost posveča posebno in
prioritetno pozornost. Za to kategorijo bo magistrski študij
predstavljal strategiji komplementarni izobraževalni program.
‐ Najvišje kategorije visokih upravnih delavcev, ki se v upravnih
organih ukvarjajo pretežno z evropskimi zadevami. Za te kategorije
bo organiziran podiplomski študij ob delu ali na podlagi študijskih
dopustov.
‐ Funkcionarji v upravi – državni sekretarji, predstojniki in namestniki
predstojnikov vladnih služb in organov v sestavi. Po uveljavitvi
novega zakona o upravi, bodo večino sedanjih politično imenovanih
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državnih sekretarjev nadomestili karierni predstojniki glavnih
sektorjev na ministrstvih, ki jih sedaj vodijo državni sekretarji.
Aspirantom za te položaje bo magistrski študij pomenil možnost
promocije in pridobivanja dodatne izobrazbe s področja
mednarodnih, primerjalnih in evropskih študij.
‐ Magistrski študij kot nadaljevanje ali sestavni del pripravniškega
usposabljanja za vodilne položaje in funkcije v javni upravi in še
posebej na področju evropskih integracij.
Usmeritev Gospodarski razvoj regij in mest daje znanje, ki ga potrebuje
strokovnjak za analizo in obravnavo narodnogospodarskih, regionalnih in
lokalnih problemov, zlasti na strateški ravni. Metodološki predmeti
zagotavljajo, da bo diplomant usmeritve GRRM vrhunski analitik, ki bo
lahko našel delo bodisi v podjetniškem sektorju (ki se ukvarja s
problematiko, vezano na gospodarski razvoj), bodisi v javnem sektorju in
državni upravi.
Splošne kompetence podiplomske študijske usmeritve GRRM so predvsem
v razvijanju sposobnosti kakovostne analize, sinteze in predvidevanja
rešitev ter v obvladovanju metod in postopkov, ki so potrebni za
raziskovalno delo kritično presojo in za odločanje. Poseben poudarek je
tudi na razvijanju avtonomnosti pri delu. Diplomant bo sposoben ustvarjati
raziskovalne skupine ali vsaj sodelovati v njih, ali pa izoblikovati in voditi
ekipe tudi v največjih sistemih ne glede na sektor delovanja. S študijem bo
pridobil tudi sposobnost komuniciranja z mednarodnimi partnerji, in sicer
ne glede na to, ali gre za raziskovalce ali managerje.
KONTAKTNI PODATKI
Za vse dodatne informacije se obrnite na:
Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
Gosposka ulica 1
2000 Maribor
Tel.: 02/250‐19‐99
Fax: 02/250‐19‐98
E‐mail: info@almamater.si
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