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OPIS ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Strokovni naslov:
- magister poslovnih operacij (MAG)
- magistra poslovnih operacij (MAG)
Človeški viri in tehnološka prodornost sto ključna elementa gospodarskega
uspeha in napredka v družbi. Visokošolske institucije z reformami, ki so v
skladu z bolonjskim procesom, vzpostavljajo skupni evropski visokošolski
prostor. Obravnavani program se pridružuje tem prizadevanjem in hkrati
tudi prizadevanjem po večji vključenosti delodajalcev v univerzitetni sferi.
Tako kontekst visokošolskega programa predstavlja sodobni diskurz o
odzivu na potrebe okolja. Razvoj strateških paradigem »na znanju temelječe
družbe«, »učeče se organizacije« ter »ustvarjalne organizacije« v fazi
implementacije zahteva izobraževalne programe za visoko kvalificirane
profile, ki so sposobni delati tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu ter
v različnih jezikovnih in kulturnih okoljih. Številne študije dokazujejo, da je
ena najpomembnejših prednosti uspešnih podjetij oz. organizacij nasploh
celovito obvladovanje informacij.
Pospešen pretok informacij tako znotraj organizacije kot tudi med
organizacijami zahteva od vseh zaposlenih nenehno učenje in vzpostavitev
učeče se in ustvarjalne organizacije. Globalno omrežje omogoča uporaba
novih, računalniško podprtih tehnologij. Neustrezen management znanja je
ena največjih preprek za učinkovito izrabo tako človeških kot tudi
tehnoloških virov. Management znanja kot disciplina, ki vključuje tako
tehnologije kot tudi spoznanja o človeku je zato vključena v praktično vse
vsebine predmetnika prvostopenjskega programa Management poslovnih
sistemov. Spremembe v tehnologiji in globalizacija gospodarstva v enoten,
povezan trg se odraža tudi znotraj organizacije. Poslovni procesi so
prepleteni med različnimi organizacijskimi strukturami in so v primeru
velikih organizacij globalno razsežni. S sproščanjem trga nastaja potreba po
širših, splošnih izobraževalnih programih, s poudarkom na prenosljivih,
funkcionalnih veščinah za več vrst dela.
Spremembe tehnologij so spremenile tudi sam trg delovne sile. Spremembe
postindustrijskega trga dela so posledica spremenjene strukture
zaposlovanja (naraščanje deleža informacijskih storitev na račun
zmanjšanja tradicionalne proizvodnje dobrin in storitev), novih
participativnih vzorcev (naraščanje deleža ženske delovne sile, starejših
delavcev na trgu dela), spreminjanja pogodb o zaposlitvi in legalizacije
statusa nekaterih nestandardnih oblik zaposlovanja in dela.
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lzobraževalni visokošolski strokovni program prve bolonjske stopnje se v
Sloveniji akreditira zaradi določenih organizacijskih in logističnih
prednosti, zlasti ustanovitelja – Alma Mater Europaea, Evropski center,
Maribor ter vsestranske podpore lokalne skupnosti in lokalnega
gospodarstva. Ob tem pa bomo izkoristili neizkoriščene materialne in
kadrovske resurse v funkciji izobraževanja.
Restriktivna razlaga slovenske zakonodaje onemogoča, da bi ugledne
akademske avtoritete iz tujine, zlasti iz držav Srednje Evrope direktno
vključevali kot nosilce predmetov. Zato predloženi študijski program kot
nosilce in izvajalce vključuje univerzitetne učitelje, habilitirane na
slovenskih visokošolskih ustanovah, ki jih ne omejuje konkurenčna
klavzula, tuji profesorji, tudi slovenske narodnosti, pa se vključujejo samo
posredno, zlasti kot sodelavci raziskovalnih projektov. V izobraževalnem
procesu so zato v podrejenem položaju.
Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor s programom Management
poslovnih sistemov ohranja širši mednarodni karakter, tako glede
posredovanja znanja, razvoja novih znanj v okviru mednarodnih
raziskovalnih projektov, kot slušateljev - študentov, zlasti iz držav, kjer je
komunikacija možna v slovenskem, angleškem ali srbohrvaškem jeziku.
Osnovni namen pa je izpolnjevati lokalno in nacionalno poslanstvo
povezano s svetovnim trgom.
TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Magistrski študijski Management poslovnih sistemov je poglobljeno
nadaljevanje oziroma nadgradnja prvostopenjskega študijskega programa
Management poslovnih sistemov. Študentje bodo poglobili znanje na širšem
strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na
strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstveno-raziskovalnih
metod v širšem spektru problemov in novih, spremenjenih okoliščinah,
poglobili bodo svoje znanje za učinkovitejše prevzemanje odgovornosti za
upravljanje in vodenje najzahtevnejših sistemov ter za razvijanje kritične
refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti pri vodenju skupinskega
dela.
Osnovni cilj magistrskega študija Management poslovnih sistemov je
poglabljanje, nadgradnja in nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja
razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah gospodarstva in
negospodarstva. Gre za kadre, ki morajo stalno obvladovati in razreševati
razvojna vprašanja delovnih okolij oziroma poslovnih sistemov in ki morajo
sprejemati najpomembnejše odločitve. Poglabljanje, nadgradnja in
nadaljevanje študija upravljanja in vodenja sistemov je nujno potreben
segment vseh vodilnih kadrov.
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Zato je temeljni cilj magistrskega študijskega programa Management
poslovnih sistemov razviti celovit program podiplomskega študija o
vodenju in upravljanju sistemov na drugi študijski stopnji. Zasnovan je
celovito, tako po obsegu, vsebinski strukturi ter praktičnih znanjih in
temelji na kompleksnem pristopu reševanja problemov vodenja in
upravljanja, z vključevanjem primerov dobrih praks in čezmejnim
povezovanjem.
Nadaljnji cilj programa je ustvarjanje in prenos mednarodno dosegljivega
znanja v javno korist in gospodarsko izrabo ter krepitev sposobnosti za
obvladovanje tehnološkega napredka kot glavnega vira povečevanja
regionalne in s tem tudi nacionalne konkurenčnosti ter družbenega in
gospodarskega napredka.
Po naših spoznanjih in ugotovitvah Nacionalnega razvojnega programa je
dejstvo, da študenti v Sloveniji dobijo prešibko znanje o upravljanju in
vodenju sistemov ter podjetništvu, pravu in ekonomiji.
Program Management poslovnih sistemov bo spodbujal povezovanje
izobraževanja, raziskovanja in podjetništva ter povečeval mobilnost znanja,
idej in ljudi v družbi.
S programom se bodo usposobili strokovnjaki za prepoznavanje in
obvladovanje družbenih procesov in tveganj, ki jih sprožajo nove
tehnologije, globaliziran gospodarski razvoj, spreminjanje demografske
strukture, povečana kompleksnost upravljanja sodobnih družb ter vloga
človeškega kapitala pri tem.
Magistrski program sledi na 1. stopnji sprejeti viziji in strategiji Alma Mater
Europaea, Evropski center Maribor, ki je vpeta v aktivno znanstveno
raziskovalno delo in večjo angažirano odzivnost na strokovne probleme
gospodarske in družbene prakse.

KOMPETENCE, KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM
Pri snovanju interdisciplinarnega študijskega programa Management
poslovnih sistemov smo izhajali iz temeljnih ciljev programa, upoštevajoč
pri tem primerljive interdisciplinarne tuje študijske programe, značilnosti
in specifičnosti slovenskega prostora in njegovega gospodarskega okolja,
probleme, ki izhajajo iz njega ter specifičnosti potreb po visoko strokovnih
znanjih in kompetencah, ki iz teh potreb izhajajo. Specifičnost se kaže v
izobraževanju za izboljšanje gospodarskega stanja Slovenije in Evrope,
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razvoju skupnih strategij in trajnostnem razvoju malih, srednjih in velikih
podjetij, krepitvi čezmejnega sodelovanja in spodbujanju formalnega in
neformalnega vseživljenjskega izobraževanja.
Diplomant 2. stopnje interdisciplinarnega študijskega programa
Management poslovnih sistemov bo sposoben prepoznati problematike
procesov in tveganj v delovanju sistemov, bodisi, da gre za mala, srednja ali
velika podjetja ter kompleksnost upravljanja in vodenja sodobnih
družbenih sistemov. Razpolagal bo z visoko strokovnimi znanji o
upravljanju in podjetništvu kot tudi o pravu, ekonomiji in informatiki.
Diplomantova usposobljenost bo temeljila na celovitem in poglobljenem
znanju s področja upravljanja človeških virov, tehnologije in znanja.
Aplikativni pristop bodo nadgradili z magistrskim delom, kjer se bodo
osredotočali na projektna delo s področja upravljanja in vodenja sistemov,
na izvedbena dela pri upravljanju in vodenju sistemov ali na sodelovanje pri
izobraževanju in seminarjih s področja upravljanja in vodenja sistemov.
Razen strokovnih znanj bo študijski program študentu omogočil razvoj
kompetenc za obvladovanje reševanja najzahtevnejših strokovnih nalog, ki
zahtevajo tudi raziskovalno usposobljenost diplomanta. Vzpodbujal pa bo
tudi celovito in kritično mišljenje in razumevanje z zmožnostjo za analizo in
sintezo, zmožnost uporabe sodobnih konceptov in modelov za
diagnosticiranje in reševanje problemov (odločanje) na ravni podjetja ali
širše družbe ob podpori rabe sodobnih kvantitativnih in kvalitativnih
metod analize in presoje.
Študenta bo usposobil za učinkovito rabo informacijske in komunikacijske
tehnologije, za razvoj kompetenc na zahtevnejši ravni in za razumevanje
širše dimenzije upravljanja in vodenja sistemov.
Magistrski program Management poslovnih sistemov bo študentu omogočil
pridobitev znanj, motivacije, zmožnosti in spretnosti, ki zagotavljajo
pripravo za kariero v praktičnem poslovnem svetu na najzahtevnejših
strokovnih, raziskovalno analitičnih in poslovodnih pozicijah v različnih
segmentih gospodarstva in negospodarstva, razvoj in motivacije za
vseživljenjsko izobraževanje in osebni razvoj, krepitev vrednot in zavesti o
prispevanju k razvoju družbe.
Diplomant bo usposobljen:
- za samostojno reševanje najzahtevnejših in ne rutinskih strokovnih
problemov, ki zahtevajo poglobljen in analitičen pristop pri
opredelitvi problemov in iskanju optimalnih rešite,
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- za opravljanje najzahtevnejših strokovnih, raziskovalno analitičnih in
vodstvenih del v poslovni praksi,
- za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem
področju, za uporabe sodobnih interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih metod in reševanje problemov v novih, netipičnih
situacijah ter spremenjenih okoliščinah,
- za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših poslov in
projektov,
- za ustvarjanje učinkovitih delovnih teamov pri reševanju
najzahtevnejših strokovnih problemov,
- v kontekstu odgovornega, zakonitega in etično korektnega ravnanja
Predmetno-specifične kompetence so definirane v upravljavskem pristopu,
kjer se kandidat usposobi za celovito in poglobljeno razmišljanje,
spremljanje, sklepanje in razumevanje procesov pri upravljanju in vodenju
sistemov.
Študijski program je namreč sestavljen iz temeljnih predmetov, ki so
potrebni za razumevanje delovanja sistemov, njihov obstoj, razvoj in
napredek.
Specifična znanja (=zaposljivost) s področja upravljanja in vodenja
sistemov v profilu diplomanta
Pridobljena visoko strokovna specifična znanja:
- Managementa informacijske dejavnosti
- Managementa oskrbovalne verige
- Poslovne inteligence
- Finančnega prava
- Managementa storitev
- Kadrovskega managementa
- Poznavanja kakovosti programske opreme
- s področja obvladovanja informacijskih sistemov
- Umetne inteligence
- Managementa in obvladovanja znanja
- S področja voditeljstva
- Aktiviranje človeških potencialov
Ob dejstvu, da evropski študijski programi pomikajo svoje težišče na mikro
raven, smo prepričani, da je formiranje predlaganega magistrskega
programa tudi v našem univerzitetnem okolju nujno.
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Kot dodaten argument velja izpostaviti dejstvo, da socio-ekonomska
konvergenca in problemi sedanjega načina vodenja in upravljanja sistemov
zahtevajo vrhunsko znanje in nove alternative pri reševanju tovrstne
problematike, alternative, ki bodo omogočile izpolnjevanje tendenc
trajnostnega razvoja gospodarskih in negospodarskih sistemov.
Na podlagi splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc bo magistrski
program Management poslovnih sistemov usposobil strokovnjake, ki bodo
sposobni nadaljevati akademski tip izobraževanja na doktorskih programih,
ki zahtevajo temeljito predznanje na področju upravljanja in vodenja
sistemov in imajo visoko raven profesionalnega znanja, potrebnega za dela
na najvišji vodstveni ravni v gospodarstvu in negospodarstvu ter na vseh
tistih delih, pri katerih se zahteva visoka raven znanja s področja
optimalnega upravljanja in vodenja sistemov.

PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH
OBVEZNOSTI
Podiplomski študijski program druge stopnje Management poslovnih
sistemov traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
Predstavlja samostojni segment študija, ki se nadaljuje z doktorskim
študijskim programom tretje stopnje.
Podiplomski študijski program vsebuje predmetnik, ki zagotavlja temeljne
vsebine, katere nadgrajuje raziskovalno delo na doktorskem študijskem
programu tretje stopnje. Posamezni predmeti so grupirani v tematska
področja, informatiko, poslovne predmete in kvantitativne predmete ali
človeške vire.
Obvezni predmeti so razporejeni po dveh semestrih znotraj dveh letnikov
podiplomskega programa v obsegu 60 ECTS kreditnih točk. Dopolnjujejo se
z izbirnimi predmeti v obsegu 30 ECTS kreditnih točk, ki zagotavljajo lastno
izbirnost študentov in so uvrščeni v tretji semester. V zadnjem, četrtem
semestru pa je magistrsko delo v obsegu 30 ECTS.
Izbirni predmeti so vsi ovrednoteni z 10 ECTS. Možno jih je izbirati iz
nabora predlaganih predmetov, dodatno pa tudi iz ponudbe drugih izbirnih
predmetov poslovnih programov Alma Mater Europaea, Evropski center,
Maribor.
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PREDMETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV
ZAP. ŠT.
1. LETNIK

IME PREDMETA

ŠTEVILO
ECTS

-1- SEMESTER
1.
2.
3.
SKUPAJ

Management informacijske dejavnosti
Management storitev
Management človeških virov

10
10
10
30

-2- SEMETER
4.
Management oskrbovalne verige
5.
Finančno pravo
6.
Poslovna inteligenca
SKUPAJ
SKUPAJ ZA 1. LETNIK

10
10
10
30
60

2. LETNIK
-3- SEMESTER
7.
8.
9.
SKUPAJ

Izbirni predmet I
Izbirni predmet II
Izbirni predmet III

10
10
10
30

-4- SEMESTER
10.
Magistrska naloga
SKUPAJ
SKUPAJ ZA 2. LETNIK
SKUPAJ ZA CELOTEN ŠTUDIJSKI PROGRAM

30
30
60
120

IZBIRNI PREDMETI
1.
Kakovost programske opreme
2.
Preskušanje informacijskih sistemov
3.
Umetna inteligenca
4.
Vodenje ustvarjalnega procesa
5.
Vrednotenje ustvarjalnega dela
6.
Management znanja
7.
Mednarodno podjetniške finance
8.
Mednarodno finančno pravo
9.
Davčni nadzor podjetij
10.
Delovno pravo
11.
Podjetniško računovodstvo

ECTS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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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) členu Zakona o visokem šolstvu se v magistrski študijski program
Management poslovnih sistemov 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 prve
stopnje študijskega programa Management poslovnih sistemov na
Alma Mater Europaea, Evropskem centru, Maribor ki jih izbere
kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti,
- študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred
novelo ZVis istega strokovnega področja,
- študenti, 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 Management poslovnih sistemov
na Alma Mater Europaea, Evropskem centru, Maribor, ki jih izbere
kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti.
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 področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu,
določenem s študijskim programom.
Predvideno število vpisnih mest:
Management poslovnih sistemov magistrski program

Izredni1*
Maribor Ptuj

Letnik
Letnik – po merilih za prehode

90
90

Na
daljavo

90
90

45
45

* Minimalno število vpisanih študentov za izvajanje izrednega študija je 20.

1

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Maribor. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti.
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MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH
PRED VPISOM V PROGRAM
Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor bo kandidatom priznal
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.
Pri priznavanju in nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje
pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na
visokošolskem strokovnem programu Management poslovnih sistemov, 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)
- poročilo iz vaj
- seminarska naloga
- predstavitev seminarske naloge
- izdelava 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:
- Management informacijske dejavnosti
- Finančno pravo
- Management človeških virov
Za študente, ki ponavljajo 1. letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis
v 2. letnik kot pri rednem napredovanju.
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Ponavljanje letnika
Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik.
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 Europea, Evropskega centra, 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.
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 »Management poslovnih sistemov« 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.
Pogoji za prehod med magistrskimi študijskimi programi:
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Alma
Mater Europaea, Evropskega centra, 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
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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 »Management poslovnih sistemov«, 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.
Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja in sorodnih
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (organizacija,
management ipd.), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe
managementa poslovnih sistemov 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 področje 60 ECTS (študentje lahko izbirajo med
temeljnimi smernimi predmeti programa Management poslovnih sistemov,
- za druga področja pa bo Komisija za študijske zadeve na visokošolskem
zavodu preučila vsako vlogo posebej in glede na to določila priznane
kreditne točke.
Pogoji za dokončanje študija
Študenti zaključijo študij tako, da opravijo:
- 6 obveznih predmetov (60 ECTS)
- 3 prosto izbirne predmete (30 ECTS)
- magistrsko nalogo (30 ECTS)
Študij konča, kdo opravi vse s študijskim programom predpisane
obveznosti – in tako zbere najmanj 120 ECTS.
PODATKI O MOŽNOSTIH ZAPOSLOVANJA DIPLOMANTOV
Spremembe v tehnologiji so spremenile tudi sam trg delovne sile.
Spremembe postindustrijskega trga dela so posledica spremenjene
strukture zaposlovanja (naraščanje deleža informacijskih storitev na račun
zmanjšanja tradicionalne proizvodnje dobrin in storitev), novih
participativnih vzorcev (naraščanje deleža ženske delovne sile, starejših
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delavcev na trgu dela), spreminjanje pogodb o zaposlitvi in legalizacije
statusa nekaterih nestandardnih oblik zaposlovanja in dela.
Razvoj strateških paradigem »na znanju temelječe družbe« ter »učeče se
organizacije« v fazi implementacije zahteva izobraževalne programe za
visoko kvalificirane profile, ki so sposobni delati tako v gospodarstvu kot
tudi v negospodarstvu ter v različnih jezikovnih in kulturnih okoljih.
Številne študije ugotavljajo, da je ena najpomembnejših prednosti uspešnih
podjetij oziroma organizacij nasploh celovito obvladovanje informacij.
Predstavljeni študij zagotavlja profil diplomanta s kompetencami
vodstvenega kadra tako v gospodarskih kot tudi negospodarskih sistemih v
Sloveniji in po svetu, usposobljenega za prepoznavanje in obvladovanje
družbenih procesov in tveganj, ki jih sprožajo nove tehnologije, globaliziran
gospodarski razvoj, spreminjanje demografske strukture ter povečana
kompleksnost upravljanja sodobnih družb.
Poklici v katerih bi se diplomati magistrskega študijskega programa
»Management poslovnih sistemov« potencialno lahko zaposlovali, so ravno
tisti, ki so v obdobju pritiska globalizacije in načel trajnostnega razvoja vseh
segmentov poslovnih družb tako zasebnega kot tudi državnega sektorja
najbolj iskani. Gre za t.i. višji oziroma visoki management.
Diplomanti magistrskega študijskega programa Management poslovnih
sistemov bodo celovito usposobljeni za preprečevanje in reševanje
problemov, ki zadevajo snovanje, gradnjo in uvajanje sodobnih
organizacijskih in managementskih rešitev v temeljnem, informacijskem in
upravljalnem procesu sistemov. Usposobljeni bodo za planiranje,
organiziranje, vodenje in kontrolo delovanja celotnega sistema ali dela
sistema (npr. procesov, organizacijskih enot), za katere bodo odgovarjali.
Nadalje bodo pridobili kompetence za ustrezno snovanje in vodenje sistema
v različnih pogojih delovanja (npr. krize, razvoja, združitve, prevzemi) ter
kompetence za razvoj in spremembe poslovnih procesov v sistemu. Ob tem
pa bodo znali ustrezno uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo v
procesu upravljanja in vodenja sistemov.
Na podlagi vseh v elaboratu navedenih znanj in kompetenc bodo lahko
diplomanti magistrskega študija svoje zaposlitvene možnosti in strokovno
kariero udejanjali predvsem na naslednjih področjih:
- v podjetjih različne velikosti in različnih gospodarskih in
negospodarskih sistemih kot vodje najzahtevnejših strokovnih in
poslovodnih področij
- na najzahtevnejših svetovalskih strokovnih pozicijah
- kot podjetniki v lastnih podjetjih.
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Ocenjujemo, da je naraščajoči pomen študija upravljanja in vodenja
sistemov najboljše zagotovilo uspešne umestitve diplomatov predlaganega
študijskega programa na slovenskem trgu dela. Ob tem je treba upoštevati
poudarjeno širino študija, ki se med drugim odraža v deležu izbirnih učnih
enot in praktičnem projektnem delu. Diplomatom pa bodo kvalifikacije
pridobljene s sodelovanjem pri mednarodnih projektih omogočale
zaposljivost tudi izven meja Slovenije.
Zaključna diplomska stopnja načeloma usposablja in vabi študente za
nadaljevanje študija na bodoči podiplomski stopnji programa Management
poslovnih sistemov ali drugih sorodnih področjih.
KONTAKTNI PODATKI
Za vse dodatne informacije se obrnite na:
Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
Slovenska ulica 17
2000 Maribor
Tel.: 02/250-19-99
Fax: 02/250-19-98
E-mail: info@almamater.si
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