Študijski
program
2. stopnje

Podjetniški management
Magistrski študijski program (2 letni študij)

Izredni, klasični študij ali
kombinirani e-študij

Cilj študija
Nadgraditi znanje
poslovnih veščin z
umestitvijo v podjetniški
okvir razmišljanja.
Zagotoviti posameznikovo
učinkovitost ter
obvladovanje razvoja in
sprememb v različnih
oblikah podjetništva.

Zakaj Podjetniški management?
→ Bogat predmetnik s poudarkom na praktičnih znanjih. Obvladovanje ekonomije, financ, prava, informatike, managementa, marketinga in upravljanja s
človeškimi viri.
→ Učinkovito obvladovanje dela v raznovrstnih organizacijah. Podjetniški
management zagotavlja znanja, ki so potrebna za vrhunsko vodenje podjetij
ali projektov v malih in srednjih gospodarskih družbah, neprofitnih organizacijah, državni upravi in javnem sektorju.
→ Razvoj podjetniške in tržne naravnanosti. Študij omogoča diplomantom
podjetništva ter drugih sorodnih ali tehničnih smeri, da vodijo družinska in
druga obstoječa podjetja ali ustanavljajo svoja nova podjetja in jih uspešno
razvijajo.
→ Uveljavljeni in izkušeni predavatelji. Učili se boste od priznanih predavateljev z bogatimi izkušnjami v podjetniškem svetu. Skupaj boste reševali
podjetniške izzive ter analizirali študije primera iz prakse.

Komu je študij namenjen?
→ Diplomantom podjetništva in študentom ter diplomantom drugih sorodnih ali tehničnih smeri, ki želijo svoje znanje nadgraditi in ustanoviti
lastno podjetje ali pa so že v zagonski fazi.
→ Študentom in diplomantom, ki si želijo s poglobljenim znanjem uspešno
voditi družinsko podjetje.
→ Podjetnikom in vodilnim v manjših ali večjih podjetjih ter javni upravi, ki si
želijo povečati učinkovitost in uspešnost poslovanja.

www.gea-college.si

Podjetniški
management
Magistrski študijski
program

Študijski program in način študija
→ POGOJI ZA VPIS: diploma 1. stopnje ali starega visokošolskega strokovnega
študijskega programa. Možen je tudi vpis neposredno v 2. letnik. Podrobnosti
so na voljo na spletni strani: www.gea-college.si.
→ TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.
→ PRIDOBLJENI NAZIV: magister/magistrica podjetniškega managementa.
Študijski program je akreditiran s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

→ IZREDNI ŠTUDIJ: izvaja se po razporedu, ki je prilagojen študentom z obveznostmi (podjetniki, zaposleni, športniki). Predavanja potekajo med tednom v
popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.
→ OBLIKA ŠTUDIJA: klasični študij in kombinirani e-študij (80% e-študij,
20% klasični študij).
→ PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI: na podlagi znanj, ki jih je posameznik pridobil s formalnim ali neformalnim izobraževanjem na tečaju, delavnici
ali seminarju, se lahko prizna del študijskih obveznosti.
→ DODATNE AKTIVNOSTI IN PREDNOSTI: sodelovanje s podjetji, ekskurzije
in obiski podjetij, mednarodna izmenjava (študij ali praksa) na več kot 30
partnerskih institucijah, podpora Kariernega centra, mednarodne konference, Alumni klub. Študij je podprt s sodobnim e-portalom, ki nudi dostop do
študijskih vsebin 24 ur na dan.

Podjetniški management je nadgradnja
tradicionalnega razumevanja podjetništva, ki ni več
samo proces ustanavljanja podjetij. Osredotočamo se
na podjetniško razmišljanje, ki je nujno za rast vsake
organizacije. Program priporočam vsem, ki želijo
spoznati nove dimenzije v poslu, ne glede na to, ali so
po duši in izobrazbi ekonomisti, tehniki, družboslovci,
humanisti ali naravoslovci.
prof. dr. Jaka Vadnjal, predavatelj, predsednik uprave Hranilnica LON, d.d.

Predmetnik
I. LETNIK

Predmeti
•• Podjetniški Boot camp 1
•• Vodenje učinkovite organizacije
•• Mednarodno poslovanje in
financiranje
•• Eksperimentalni projekt v
organizaciji
•• Raziskovalna metodologija
•• Pogajanja in prepričevanje
•• Izbirni predmet 1
•• Izbirni predmet 2
II. LETNIK

Predmeti
•• Podjetniški Boot camp 2
•• Digitalna transformacija in inovativni
poslovni modeli
•• Inovativne tržne strategije in
branding
•• Upravljalska ekonomija
•• Poslovne finance in sodobni viri
financiranja
•• Izbirni predmet 3
Izbirni predmeti:
•• Cena kot inštrument
trženja
•• Upravljanje izboljšav
s pomočjo teorije
omejitev
•• Upravljanje s kadri in
tveganja
•• Okoljski vidiki
korporativne varnosti
•• Business intelligence
in varovanje poslovnih
informacij

•• Informacijska varnost
in neprekinjeno
poslovanje
•• Poslovno okolje in
poslovna etika
•• Projektni management
•• Vodenje rastočega
podjetja
•• Priložnosti informacijske
družbe in tehnologije
(orodja in poslovni modeli)

GEA College je sodoben izobraževalni center in partner
na poti k poslovni odličnosti.
GEA College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managementu. Preko vpetosti v poslovno okolje spodbuja razvijanje inovativnih idej ter širjenje
znanja in zavesti o tem, da je podjetništvo gonilna sila razvoja gospodarstva.
CENTER VIŠJIH
ŠOL

FAKULTETA ZA
PODJETNIŠTVO

POSLOVNOIZOBRAŽEVALNI CENTER

Višješolski programi

Dodiplomski programi

• Ekonomist
• Poslovni sekretar
• Informatika
• Organizator socialne mreže
• Gostinstvo in turizem
• Snovanje vizualnih
komunikacij in trženja

• Podjetništvo
• Digitalni marketing
Magistrski programi

• Poslovni seminarji in
delavnice
• Usmerjena poslovna
izobraževanja
• Izobraževanja v podjetjih

(2 letni študij):

(3 letni študij):

(2 letni študij):

• Podjetniški management
• Upravljanje s tveganji in
korporativna varnost

GEA College - Fakulteta za podjetništvo
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
T: (01) 588 13 00
E: infodesk@gea-college.si

www.gea-college.si

