


Vas zanima digitalizacija?  Želite postati aktivni član digitalne trans-
formacije v podjetju? Želite znati uporabljati sodobno IT v podjetju in 
vedeti, kako z njeno pomočjo izboljševati poslovanje? Kako spremin-
jati poslovne procese in poslovne modele? Kako izkoristiti ogromne 
količine podatkov, ki so danes na voljo, za izboljšanje poslovanja? 
Razmišljate o zagonu start-up podjetja in želite spoznati kako vam lah-
ko sodobna IT pri tem pomaga? Obvladate IT, vendar se zavedate, da so 
za vašo kariero pomembna tudi poslovna in managerska znanja? Imate 
poslovna in managerska znanja, ampak bi radi vedeli več o sodobni IT? 

MAGISTRSKI PROGRAM 

POSLOVNA 
INFORMATIKA
  MOST MED INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN POSLOVANJEM PODJETJA

kombinacija poslovnih, tehnoloških in managerskih znanj

dobro razumevanje vloge in organizacije informatike v pod-
jetjih

delo s sodobnimi informacijskimi orodji

projektno delo na primerih iz prakse

PREDMETNIK

1. semester

2. semester

Organizacija in management

Metode in tehnike raziskovalnega dela

Prenova in informatizacija poslovanja

Računovodske informacije za odločanje

Strateški management 2

Digitalno poslovanje

Poslovno obveščanje in analitika

IZBIRNI PREDMET

Razvoj poslovnih spretnosti 1

1. letnik   

3. semester

4. semester

Management informatike

* Management in tehnologije masovnih podatkov

* Analiza in oblikovanje informacijskih sistemov

** Razvijanje informacijskih rešitev

** Management informacijskih projektov

DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA

IZBIRNI PREDMET

Razvoj poslovnih spretnosti 2

MAGISTRSKO DELO

2. letnik   

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

NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA

REDNO IZREDNO ANG.

MOŽNOST PRIDOBITVE

DVOJNE DIPLOME

Pridržujemo si pravico do sprememb.

6/2018

odlični domači in tuji profesorji 

gosti iz prakse 

odlične možnosti za študij v tujini

možnost pridobitve dvojne diplome**

** EF je v sodelovanju z ugledno partnersko institucijo NOVA 
IMS iz Lizbone razvila program dvojne diplome. V okviru pro-
grama študent preživi najmanj en semester na partnerski in-
stituciji v tujini, kjer pridobi dodatna specializirana znanja in 
veščine. Ob izpolnitvi s programom predpisanih obveznosti 
študent pridobi pravico do pridobitve magistrskega naziva na 
obeh partnerskih institucijah.


