
Upravljanje s tveganji in korporativna 
varnost Magistrski študijski program (2 letni študij)

Študijski

program 

2. stopnje

Cilj študija Zakaj Upravljanje s tveganji in 
korporativna varnost?

→   Študij za poklic prihodnosti. Tekom študija boste pridobili multidisciplinarna 
teoretična in praktična znanja s področja managementa in obvladovanja najrazlič-
nejših tveganj v podjetju.

→   Nadgradnja širokega poslovnega znanja. Študij omogoča spoznavanje vsebin, 
ki so značilne za korporativno varnost: geostrateški in politični vidiki varnostnih 
tveganj, varnostni standardi v poslovnih procesih, upravljanje varnostnih tveganj, 
načrtovanje in razvoj korporativne varnosti na vseh nivojih,  procesi nadzora, go-
spodarsko poizvedovanje in mehanizmi za obvladovanje najrazličnejših tveganj. 

→   Spoznavanje globalnega poslovnega okolja. Tekom študija boste obravnavali 
številne primere iz domačih in mednarodnih podjetij, ki jih bodo predstavili vrhun-
ski strokovnjaki na področju varnosti v regiji.

→   Mreženje in osebni pristop. Študij poteka v manjših skupinah, ki omogočajo 
neposredno sodelovanje predavateljev in študentov. 

Komu je študij namenjen?
→   Managerjem in strokovnjakom s področja korporativne varnosti, ki si želijo raz-

širiti svoje poslovno znanje in pridobiti širšo perspektivo za dobro razumevanje 
globalnega poslovnega, informacijsko-komunikacijskega in varnostnega okolja.

→   Tistim, ki si želijo pridobiti znanje za vodenje oddelkov na področju korporativne 
varnosti v javnem in gospodarskem okolju ter mednarodnih korporacijah. 

→   Podjetnikom in zaposlenim v sistemih, ki delujejo na področju energetike, te-
lekomunikacij, informatike, transporta, financ in vsem, ki se srečujejo z vpraša-
njem varnosti ter tveganj v organizacijah.

www.gea-college.si

Omogočiti obvladovanje 
poslovno varnostnih 
mehanizmov v 
gospodarstvu, industriji, 
državnih institucijah in 
civilni družbi.   

    Izredni, klasični študij
         ali e-študij



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 
o vpisnih pogojih 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 upravljanja s tveganji.
Študijski program je akreditiran s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

→   izredni šTudij: izvaja se po razporedu, ki je prilagojen študentom z obve-
znostmi (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 posame-
znik 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.

gea College je sodoben izobraževalni center in partner 
na poti k poslovni odličnosti.

gea College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managemen-
tu. 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

Poslovno-
IZOBRAŽEVALNI CENTER

Višješolski programi 
(2 letni študij):
• Ekonomist
• Poslovni sekretar
• Informatika
• Organizator socialne mreže
• Gostinstvo in turizem
• Snovanje vizualnih 

komunikacij in trženja

Dodiplomski programi 
(3 letni študij):
• Podjetništvo
• Digitalni marketing 
Magistrski programi 
(2 letni študij):
• Podjetniški management
• Upravljanje s tveganji in 

korporativna varnost

• Poslovni seminarji in 
delavnice

• Usmerjena poslovna 
izobraževanja

• Izobraževanja v podjetjih

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

Upravljanje 
s tveganji in 

korporativna 
varnost

Magistrski študijski 
program

Predmetnik
I. letnIk
Obvezni predmeti
 • Upravljanje s tveganji v podjetju
 • Geostrateški in poslovni vidiki varnostnih 
tveganj v mednarodnem poslovnem 
okolju 

 • Informacijska družba in dileme varovanja 
osebnih podatkov 

 • Finance in upravljanje tveganj v 
finančnem sektorju 

 • Ekonomika obvladovanja tveganj v 
poslovnem okolju 

 • Varnostni standardi in kakovost v 
poslovnih procesih 

 • Raziskovalna metodologija 
 • Izbirni predmet 1

 
II. letnIk
Obvezni predmeti
 • Uporaba orodij za upravljanje s tveganji
 • Informacijska forenzika 
 • Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti
 • Izbirni predmet 2 
 • Izbirni predmet 3 
 • Študijski praktikum 
 • Magistrsko delo

Izbirni predmeti: 

 
 

Velika dinamika poslovnega okolja 
in stanje kriznih razmer sta danes postali stalnici. Tisti, 

ki tega ne razumejo, ostajajo v preteklosti. Ujemite 
prihodnost in dovolite, da vas s pomočjo interdiscipli-

narnih znanj, ki temeljijo na prenosu dobrih praks iz 
neposrednega poslovnega okolja, opremimo, da boste 

sposobni obvladovati tveganja in ustvarjati nove po-
slovne priložnosti.

izr. prof. dr. Denis Čaleta, predavatelj, predsednik Sloven-
skega združenja korporativne varnosti 

 • Cena kot instrument trženja
 • Upravljanje izboljšav 

s pomočjo teorije 
omejitev 

 • Upravljanje s kadri in 
tveganja

 • Okoljski vidiki korporativne 
varnosti

 • Business inteligence 
in varovanje poslovnih 
informacij

 • Informacijska varnost 
in neprekinjeno 
poslovanje 

 • Pogajanja in prepričevanje
 • Poslovno okolje in poslovna 

etika
 • Projektni management 
 • Vodenje rastočega podjetja
 • Priložnosti informacijske 

družbe in tehnologije (orodja 
in poslovni modeli)

• Poslovni seminarji in
 delavnice
• Izobraževanja v podjetjih
• Mednarodni certifikat iz 
 Digitalnega marketinga
• NPK (nepremičninski  
 posrednik)
• MBA - Empowering  
 Future Leaders varnost

→ POGOJI ZA VPIS: diploma 1. stopnje ali starega visokošolskega strokovnega 
  študijskega programa. Možen je tudi vpis neposredno v 2. letnik. Podrobnosti 
  o vpisnih pogojih 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 upravljanja s tveganji.
  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 e-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.

Snovanje 
vizualnih 

komunikacij 
in trženja

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 
prodaje in trženja na UL RS

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. Marjeta Kljajič, predavateljica, usta-
noviteljica in partnerica agencije Nicha.

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 • Osnove trženja
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje

 • Diplomsko delo

GEA College je sodoben izobraževalni center in partner 
na poti k poslovni odličnosti.

GEA College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managemen-
tu. Preko vpetosti v poslovno okolje spodbuja razvijanje inovativnih idej ter širjenje 
znanja in zavesti o tem, da je podjetništvo gonilna sila razvoja gospodarstva. 

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

Snovanje 
vizualnih 

komunikacij 
in trženja

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 
prodaje in trženja na UL RS

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. Marjeta Kljajič, predavateljica, usta-
noviteljica in partnerica agencije Nicha.

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 • Osnove trženja
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje

 • Diplomsko delo

GEA College je sodoben izobraževalni center in partner 
na poti k poslovni odličnosti.

GEA College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managemen-
tu. Preko vpetosti v poslovno okolje spodbuja razvijanje inovativnih idej ter širjenje 
znanja in zavesti o tem, da je podjetništvo gonilna sila razvoja gospodarstva. POSLOVNO-

IZOBRAŽEVALNI CENTER

• Poslovni seminarji in  
 delavnice 
• Izobraževanja v podjetjih 
• Mednarodni certifikat iz  
 Digitalnega marketinga 
• NPK (nepremičninski  
 posrednik) 
• MBA - Empowering  
 Future Leaders

FAKULTETA ZA
PODJETNIŠTVO

Dodiplomski programi
(3 letni študij):
• Podjetništvo - redni
• Podjetništvo v perspektivnih  
 panogah - izredni
• Digitalni marketing
Magistrski programi
(2 letni študij):
• Podjetniški management
• Upravljanje s tveganji in
 korporativna varnost

CENTER VIŠJIH
ŠOL

Višješolski programi
(2 letni študij):
• Ekonomist
• Poslovni sekretar
• Informatika
• Organizator socialne  
 mreže
• Gostinstvo in turizem
• Snovanje vizualnih
 komunikacij in trženja

Snovanje 
vizualnih 

komunikacij 
in trženja

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 
prodaje in trženja na UL RS

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. Marjeta Kljajič, predavateljica, usta-
noviteljica in partnerica agencije Nicha.

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 • Osnove trženja
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje

 • Diplomsko delo

GEA College je sodoben izobraževalni center in partner 
na poti k poslovni odličnosti.

GEA College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managemen-
tu. Preko vpetosti v poslovno okolje spodbuja razvijanje inovativnih idej ter širjenje 
znanja in zavesti o tem, da je podjetništvo gonilna sila razvoja gospodarstva. 

Snovanje 
vizualnih 

komunikacij 
in trženja

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 
prodaje in trženja na UL RS

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. Marjeta Kljajič, predavateljica, usta-
noviteljica in partnerica agencije Nicha.

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 • Osnove trženja
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje

 • Diplomsko delo

GEA College je sodoben izobraževalni center in partner 
na poti k poslovni odličnosti.

GEA College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managemen-
tu. Preko vpetosti v poslovno okolje spodbuja razvijanje inovativnih idej ter širjenje 
znanja in zavesti o tem, da je podjetništvo gonilna sila razvoja gospodarstva. 

Študijski program in način študija
→   POGOJI ZA VPIS: opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zak-

ljučni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Možen je tudi 
vpis neposredno v  2. ali 3. letnik. Podrobnosti so na voljo na spletni strani: 
www.gea-college.si.

→   TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

→   PRIDOBLJENI NAZIV: diplomirani ekonomist/ekonomistka (VS).
Študijski program je akreditiran s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

→   

→   OBLIKA ŠTUDIJA: klasični študij 

→   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, tutorstvo, Alumni klub. Študij je podprt s 
sodobnim e-portalom, ki nudi dostop do študijskih vsebin 24 ur na dan.

GEA College je sodoben izobraževalni center in partner 
na poti k poslovni odličnosti.

GEA College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managemen-
tu. 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

POSLOVNO-
IZOBRAŽEVALNI CENTER

Višješolski programi 
(2 letni študij):
• Ekonomist
• Poslovni sekretar
• Informatika
• Organizator socialne mreže
• Gostinstvo in turizem
• Snovanje vizualnih 

komunikacij in trženja

Dodiplomski programi 
(3 letni študij):
• Podjetništvo
• Digitalni marketing 
Magistrski programi 
(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

Podjetništvo
Visokošolski strokovni 

študijski program

Predmetnik
I. LETNIK 

Predmeti
 • Podjetništvo
 • Ekonomika poslovanja
 • Poslovna matematika in statistika
 • Poslovna angleščina 1
 • Računovodstvo za podjetnike
 • Osnove managementa in vodenja
 • Ustvarjalnost in inovativnost v 
podjetništvu

 • Informatika za podjetnike
 
II. LETNIK 

Predmeti
 • Osnove marketinga in tržne analize
 • Poslovne finance
 • Kadri v organizaciji in etične dileme
 • Gospodarsko pravo za podjetnike
 • Prodaja in psihologija prodaje
 • Osnove analize poslovanja
 • Poslovna angleščina 2
 • Mednarodno poslovanje in financiranje

 
III. LETNIK  

Predmeti
 • Poslovni načrt in zagon podjetja
 • Izbirni predmet 1
 • Izbirni predmet 2
 • Izbirni predmet 3
 • Študijska praksa 1. del
 • Načrtovanje rasti podjetja
 • Izbirni predmet 4
 • Študijska praksa 2. del
 • Diplomsko delo ali diplomski izpit

 

Študij podjetništva je neposredna priprava 
študenta na soočenje s podjetniškimi izzivi, 

ki čakajo v poslovnem svetu. Vzgajamo 
takoj zaposljive, podjetniško razmišljujoče 

bodoče poslovneže.

doc. dr. Andrej Pompe, višji predavatelj, direktor 
BrandBusinessSchool, partner v agenciji Formitas

Cenim, da nam na fakulteti predavajo 
priznani strokovnjaki z bogatimi izkuš-

njami. Individualni pristop in dostopnost 
celotnega tima študij naredita še 

bolj prijazen.

Julija Bizjak, diplomantka dodiplomskega 
programa Podjetništvo, Miss Slovenije 2014

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 
o vpisnih pogojih 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 upravljanja s tveganji.
Študijski program je akreditiran s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

→   izredni šTudij: izvaja se po razporedu, ki je prilagojen študentom z obve-
znostmi (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 posame-
znik 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.

gea College je sodoben izobraževalni center in partner 
na poti k poslovni odličnosti.

gea College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managemen-
tu. 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

Poslovno-
IZOBRAŽEVALNI CENTER

Višješolski programi 
(2 letni študij):
• Ekonomist
• Poslovni sekretar
• Informatika
• Organizator socialne mreže
• Gostinstvo in turizem
• Snovanje vizualnih 

komunikacij in trženja

Dodiplomski programi 
(3 letni študij):
• Podjetništvo
• Digitalni marketing 
Magistrski programi 
(2 letni študij):
• Podjetniški management
• Upravljanje s tveganji in 

korporativna varnost

• Poslovni seminarji in 
delavnice

• Usmerjena poslovna 
izobraževanja

• Izobraževanja v podjetjih

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

Upravljanje 
s tveganji in 

korporativna 
varnost

Magistrski študijski 
program

Predmetnik
I. letnIk
Obvezni predmeti
 • Upravljanje s tveganji v podjetju
 • Geostrateški in poslovni vidiki varnostnih 
tveganj v mednarodnem poslovnem 
okolju 

 • Informacijska družba in dileme varovanja 
osebnih podatkov 

 • Finance in upravljanje tveganj v 
finančnem sektorju 

 • Ekonomika obvladovanja tveganj v 
poslovnem okolju 

 • Varnostni standardi in kakovost v 
poslovnih procesih 

 • Raziskovalna metodologija 
 • Izbirni predmet 1

 
II. letnIk
Obvezni predmeti
 • Uporaba orodij za upravljanje s tveganji
 • Informacijska forenzika 
 • Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti
 • Izbirni predmet 2 
 • Izbirni predmet 3 
 • Študijski praktikum 
 • Magistrsko delo

Izbirni predmeti: 

 
 

Velika dinamika poslovnega okolja 
in stanje kriznih razmer sta danes postali stalnici. Tisti, 

ki tega ne razumejo, ostajajo v preteklosti. Ujemite 
prihodnost in dovolite, da vas s pomočjo interdiscipli-

narnih znanj, ki temeljijo na prenosu dobrih praks iz 
neposrednega poslovnega okolja, opremimo, da boste 

sposobni obvladovati tveganja in ustvarjati nove po-
slovne priložnosti.

izr. prof. dr. Denis Čaleta, predavatelj, predsednik Sloven-
skega združenja korporativne varnosti 

 • Cena kot instrument trženja
 • Upravljanje izboljšav 

s pomočjo teorije 
omejitev 

 • Upravljanje s kadri in 
tveganja

 • Okoljski vidiki korporativne 
varnosti

 • Business inteligence 
in varovanje poslovnih 
informacij

 • Informacijska varnost 
in neprekinjeno 
poslovanje 

 • Pogajanja in prepričevanje
 • Poslovno okolje in poslovna 

etika
 • Projektni management 
 • Vodenje rastočega podjetja
 • Priložnosti informacijske 

družbe in tehnologije (orodja 
in poslovni modeli)


