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PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE,  
KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM: 

sposobnost t.i. 
»glokalnega« razmišljanja 
ter kozmopolitanskosti

sposobnost prilagajanja 
kontekstualnim razlikam in 
posebnostim

sposobnost uporabe ustreznih 
ekonomskih ter poslovnih 
načel, strateških teorij in 
konceptov pri managerskem 
odločanju v mednarodnem in/
ali lokalnem okolju

sposobnost pridobivanja in 
dokazovanja znanja za vrednotenje 
razlik med trgi z uporabo različnih 
tržnih metod (analiza pest, analiza 

c, analiza potrošnikov, analiza 
tržnih potencialov ipd.) 

sposobnost kritične analize družbene 
odgovornosti podjetja in trajnostnih dilem 

podjetja ter njene uporabe pri sprejemanju 
strateških odločitev

sposobnost razvijanja in/ali 
prilagajanja poslovnih in trženjskih 

strategij glede na mednarodno in/ali 
lokalno okolje, panoge in trge

sposobnost interdisciplinarnega 
iskanja rešitev poslovnih izzivov 
(vključujoč tudi sociologijo, družbeni 
vidik, logistiko idr.) v mednarodnem 
in/ali lokalnem okolju

sposobnost uporabiti relevantne 
metode in tehnike za raziskovanje 

mednarodnih in/ali lokalnih 
poslovnih pojavov in procesov

SODELOVANJE S PODJETJI:

• NLB, 

• Medex, 

• Outfit7, 

• Elan, 

• Hooray Studios (Mali junaki), 

• Triglav, 

• Henkel, 

• Pivovarna Union in Laško, 

• Atlantic Grupa d.d., 

• Eligma, 

• Equa, 

• La Popsi, 

• Lucifer Čokolade, 

• VinoSimčič d.o.o. idr.

KOORDINATOR 
PROGRAMA
red. prof.  
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(prej Makovec Brenčič)

CILJ PROGRAMA Diplomant razvije t.i. »glokalni« (globalni 
in lokalni) način razmišljanj, pridobi  medkulturne veščine 
ter trženjska in podjetniška znanja za delovaje bodisi v 
mednarodnem bodisi lokalnem okolju. Ob končanju študija 
izkazuje veščine medkulturnega timskega dela, medkulturne 
komunikacije in njenega razumevanja ter interdisciplinarnega 
razmišljanja. Prav tako pridobi znanja in sposobnosti identifikacije 
in uporabe ustreznih raziskovalnih metod in orodij za analiziranje 
izzivov v mednarodnem okolju in/ali lokalnem okolju.

RAZPIS - VPIS - PREHODNOST

65
razpisanih mest za 

redni študij
število vseh 

vpisanih študentov 
na programu

164
delež vpisanih tujih 

študentov glede na vse 
vpisane študente

26 %
delež prehodnosti 
iz prvega v drugi 

letnik

81 %

MEDNARODNE IZMENJAVEZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA

• nova učna gradiva, učne metode in tematike 
znotraj vsebin predmetov, 

• novi projekti s podjetji, 
• dodani novi primeri iz prakse ter novi študijski 

primeri; 
• računalniško podprte učne metode ter poslovne in 

mednarodne simulacije; 
• vsebine s področja družbene odgovornosti, etike 

in trajnosti ter mednarodne tematike

RAZISKOVALNO DELO

V okviru različnih predmetov študenti pripravljajo poslovne projekte, 
ki morajo temeljiti na aplikativnem raziskovanju. Tako za slovenska kot 
mednarodna podjetja pripravljajo rešitve na področju internacionalizacije, 
mednarodnega trženja in poslovanja; s tem razvijajo kompetence dela na 
multidisciplinarnih projektih ter delo v raznolikih skupinah. Študij zaključijo 
z magistrskim delom, ki je rezultat samostojnega raziskovalnega dela.

SPLOŠNO O PROGRAMU

30
razpisanih mest za 

izredni študij

213 študentov Ekonomske fakultete se je 
odpravilo na izmenjavo Erasmus +, 
Bilateralni sporazumi, CEEPUS

22 študentov programa 
Mednarodno poslovanje

V letu 2020 je program zaključilo  
37 diplomantov, od tega osem 
diplomantov s tujim državljanstvom

26 študentov je magistrsko delo 
zagovarjalo online

Šest študentov programa MP je 
za svojo zaključno nalogo prejelo 
Prešernovo nagrado Ekonomske 
Fakultete

Sedem študentov programa MP je 
prejelo povabilo v Klub Beta Gamma 
Sigma EF UL. 


