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PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE,  
KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM: 

sposobnost poznavanja pomena 
in vloge poslovne informatike pri 
doseganju dodane vrednosti za 
organizacijo

sposobnost razumevanja učinka 
IT na poslovno uspešnost in 
učinkovitost ter doseganje 
konkurenčnih prednosti podjetja

sposobnost apliciranja pridobljenega 
znanja pri reševanju problemov s področja 
digitalizacije, prenove in informatizacije 
poslovanja, načrtovanja, razvijanja in 
managementa informatike ter uporabe 
informatike pri poslovnem odločanju

sposobnost kritične analize 
družbene odgovornosti podjetja 
in trajnostnih dilem podjetja ter 
njene uporabe pri sprejemanju 

strateških odločitev

sposobnost kritičnega ovrednotenja 
raziskovalnega problema s pomočjo teoretične 
podlage, številnih virov in relevantnih primarnih 

in/ali sekundarnih podatkov

sposobnost najdbe sodobne literature, 
uporabe identifikacijske tehnike in metode, 

modeliranja in prenavljanja poslovnih 
procesov in poslovne informatizacije 

ter aktivnega sodelovanja z vsemi nivoji 
managementa z namenom izboljšanja 

organizacijske izvedbe

sposobnost apliciranja relevantnih 
metod in tehnik pri reševanju 
praktičnih problemov

sposobnost uporabe ustreznih 
teorij in konceptov pri 

managerskem odločanju

Študenti programa Poslovna informatika, ki 
izpolnjujejo vse pogoje, lahko del svojih študijskih 
obveznosti opravijo na partnerskih institucijah, 
in sicer na Portugalskem na NOVA Information 
Management School (NOVA IMS) ali v Nemčiji na 
Pforzheim University Business School ter tako 
pridobijo dvojno diplomo oz. dvojno diplomsko 
listino (double degree program)

DVOJNE DIPLOME

• Aglicon, 

• Pivovarna Laško Union, 

• Parsek, 

• Vrhovno sodišče RS, 

• SAOP, 

• BE-terna ...
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CILJ PROGRAMA Diplomant spozna pomen in vlogo poslovne 
informatike pri doseganju dodane vrednosti za organizacijo. 
Pridobi v praksi uporabno znanje, ki ga zna aplicirati pri reševanju 
problemov s področja digitalizacije, prenove in informatizacije 
poslovanja, načrtovanja, razvijanja in managementa informatike 
ter uporabe informatike pri poslovnem odločanju. Prav tako 
zna uporabiti ustrezne koncepte pri sprejemanju managerskih 
odločitev ter je sposoben kritične analize in uporabe konceptov 
trajnosti in družbene odgovornosti podjetja. Sposoben je 
izboljševati in digitalizirati poslovne procese in poslovne modele, 
voditi projekte s področja digitalizacije, analizirati podatke ter 
aktivno sodelovati z vsemi nivoji managementa.

RAZPIS - VPIS - PREHODNOST

84
razpisanih mest za 

redni študij
število vseh 

vpisanih študentov 
na programu

245
delež vpisanih tujih 

študentov glede na vse 
vpisane študente

35 %
delež prehodnosti 
iz prvega v drugi 

letnik

69 %

MEDNARODNE IZMENJAVEZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA

• sodobna učna gradiva, učne metode in tematike 
znotraj vsebin predmeta,

• projektno delo, povezanost s prakso, delo s 
sodobnimi orodji,

• vsebine s področja družbene odgovornosti, etike 
in trajnosti

• odlične možnosti mednarodnega sodelovanja
• tematike digitalizacije in razvoja informacijskih 

rešitev

RAZISKOVALNO DELO

Pri vseh izvedbah programa Poslovna informatika so študenti 
vključeni v raziskovalno delo, študij pa zaključijo z magistrskim 
delom, ki je rezultat samostojnega raziskovalnega dela. Prav tako v 
okviru različnih predmetov pripravljajo poslovne projekte, ki morajo 
temeljiti na aplikativnem raziskovanju. Pri več predmetih programa 
študenti skozi projektne naloge in raziskave v podjetjih pridobljeno 
znanje aplicirajo v praksi.

SPLOŠNO O PROGRAMU

60
razpisanih mest za 

izredni študij

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

10 študentov programa Poslovna 
informatika

V letu 2020 je program zaključilo  
30 diplomantov, od tega 13 
diplomantov s tujim državljanstvom

18 študentov je magistrsko delo 
zagovarjalo online

Dva študenta programa Poslovna 
informatika sta za svojo zaključno 
nalogo prejela Prešernovo nagrado 
Ekonomske Fakultete

Osem študentov je pridobilo dvojno 
diplomo. 

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

SODELOVANJE S PODJETJI:


