


NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA

REDNO IZREDNO ANG.

3. semester

Mednarodno poslovanje, družbe in kulture

* Mednarodna poslovna logistika

* Upravljanje s tveganji v mednarodnem poslovanju

** Analiza mednarodne konkurenčnosti

** Vedenje porabnikov v globalnem gospodarstvu

DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA

4. semester

IZBIRNI PREDMET 

Razvoj poslovnih spretnosti 2 

MAGISTRSKO DELO 

1. LETNIK 2. LETNIK

* Študent izbere en predmet izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet izmed obeh navedenih.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

PR
ED

M
ET

N
IK

1. semester

Upravljalna ekonomika

Metode in tehnike raziskovalnega dela

Poslovanje v mednarodnem okolju

Management poslovne logistike

2. semester

Ekonomske politike EU

Mednarodno poslovodenje

Trženje na regionalnih trgih

IZBIRNI PREDMET

Razvoj poslovnih spretnosti 1

  PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 

MEDNARODNO
POSLOVANJE 
  »MISLI GLOBALNO, DELUJ LOKALNO, ŽIVI GLOKALNO.« 
  »BISTVO MEDNARODNEGA POSLOVANJA JE KULTURA.«
    (GEERT HOFSTEDE, 1994)

 Identificiranje, analiziranje, sintetiziranje in razvijanje rešitev za 
kompleksne probleme v mednarodnem delovanju podjetij in 
drugih mednarodnih organizacij;

 uporabljati raziskovalne metode in postopke ter kritično 
ocenjevanje procesov v mednarodnem delovanju;

 uporabljati moderne koncepte v poslovanju na mednarodnih 
trgih;

 spodbujanje sodelovanja v medkulturnih timih in izvajanje 
organiziranega dela v multidisciplinarnih skupinah 

 reševanje izzivov v mednarodnem delovanju;

 razumevanje raznolike narave trgov in udeležencev na 
mednarodnih trgih in regijah,

 razvijanje občutljivost za etični premislek in lastno kritično 
presojo,

 spodbujanje neodvisnega učenja, povezovanja znanja, 
prilagodljivosti v novih situacijah 

 proaktivno organiziranje, upravljanje in pospeševanje rasti 
podjetij in drugih organizacij v mednarodnih okoljih.

Magistrice in magistri programa Mednarodno poslovanje so 
zaposleni na najrazličnejših delovnih mestih v Sloveniji in tujini, 
npr.: kot managerji v mednarodnih podjetjih, hčerinskih družbah 
ali predstavništvih v tujini, vodje izvoza, vodje mednarodnega 
trženja, blagovnih znamk ali izdelkov v mednarodnih podjetjih, 
vodje logistike ali verig za oskrbo, javnih naročil, vodje 
mednarodnih projektov, idr. Zaposlujejo se v priznanih 
mednarodnih podjetjih in institucijah, kot so npr.: Ernst & Young, 
Danfoss Trata, Gorenje, Pro Sky France, Konfucijev inštitut 
Ljubljana, Transparency International, Javna agencija SPIRIT, idr.

  ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Ustvarjamo mednarodno izkušnjo: magistrski program Mednaro-
dno poslovanje je eden izmed najbolj mednarodno naravnanih ma-
gistrskih programov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

V učilnice in aktivnosti prenašamo izkušnje in znanja domačih in tu-
jih profesorjev, predstavnikov mednarodne poslovne prakse, spod-
bujamo interaktivno in inovativno delo. Učenje iz konkretnih po-
slovnih problemov, študij primerov, timskega projektnega dela, 
obiskov v podjetjih in institucijah, mednarodnih izmenjav in delo v 
večkulturnih skupinah študentke in študente usmerja k doseganju 
navedenih znanj in kompetenc ter ustvarjanje proaktivne in glokal-
ne miselnosti. 

  ORGANIZACIJE/INSTITUCIJE/PODJETJA, KJER JE MOGOČA ZAPOSLITEV

V majhnem odprtem gospodarstvu, kot je slovensko, predstavlja 
mednarodno poslovanje motor slovenskega gospodarstva in nje-
govega razvoja. Ker živimo v vse bolj globalnem svetu, v katerem 
poslovanje postaja brezmejno in presega geografski prostor, čas in 
kulture, se morajo podjetja in institucije vsak dan spopadati z novi-
mi izzivi internacionalizacije. Srečujejo se z globalnimi in lokalnimi 
porabniki, razvijajo poslovne enote doma in po svetu, spreminjajo 
poslovne modele in pristope ter obvladujejo raznovrstna tveganja.

Študente programa Mednarodno poslovanje tudi spodbujamo, naj 
vsaj en semester študirajo na partnerski instituciji v tujini, saj tovr-
stna izkušnja prinaša nova spoznanja o mednarodnih okoljih in raz-
ličnostih kultur. V ta namen ponujamo številne možnosti za izme-
njave v Evropi, Vzhodni in Osrednji Aziji ali v Severni Ameriki.
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