
EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE 
 
Študenti bodo v skladu z opredeljenimi cilji študijskega programa razvili naslednje splošne 
kompetence: 
 
• obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov z uporabo različnih analitičnih in 

prognostičnih orodij; 

• sposobnost učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja z informacijami; 

• sposobnost analize kompleksnih problemov in sinteze rešitev ter sprejemanja odgovornosti 

za prognoziranje, strategijo in trajnostni razvoj; 

• sposobnost kreativnega razmišljanja in učinkovitega reševanja projektnih, poslovno –

pravnih in regionalnih ter lokalnih razvojnih  problemov; 

• sposobnost učinkovitega vodenja in timskega dela; 

• poznavanje in razumevanje razvoja poslovnih, ekonomskih, pravnih in drugih družbenih 

ved in njihove vloge v globalnem svetu: 

• avtonomnost in samozavest v strokovnem delu. 

Predmetno-specifične kompetence, ki jih magistrant pridobi s programom so naslednje:  
 
1.) Usmeritev: Evropski projektni management 
 

• razumevanje teoretičnih pristopov in njihova kreativna uporaba pri reševanju konkretnih 

problemov na področju pridobivanja, vodenja in prijave projektov na razpise EU posebej, v 

vseh pravno-organizacijskih oblikah podjetij, inštitucij in javnih ustanov;  

• sposobnost za analizo in reševanje konkretnih projektnih problemov s kreativno uporabo 

znanstveno-raziskovalnih metod in postopkov ter metodologij mednarodnih primerjav; 

• obvladovanje temeljnega znanja s področja projektnega dela: menedžmenta, ekonomije, 

prava in metodologije poslovnega raziskovanja ter njegova interdisciplinarna uporaba s 

ciljem trajnostnega razvoja; 

• sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekstu poslovnih in upravnih 

ved; 

• sposobnost razumevanja, analiziranja ter kreativnega spopadanja z izzivi, ki jih prinašajo 

globalizacija in informatizacija sodobne družbe na presečišču projektnega dela, poslovanja, 

menedžmenta, ekonomije in proizvodnih procesov z uporabo metod in tehnik za 

ustvarjalno razmišljanje; 

• usposobljenost za obvladovanje upravljavskih, ekonomskih in tehnoloških vidikov 

mednarodnega projektnega delovanja in usposobljenosti za vse ravni menedžmenta 

projektov; 

• razumevanje splošne strukture projektnega dela ter povezanosti z menedžmentom, 

pravom, ekonomijo, informatiko, kadri, komunikologijo in drugimi vsebinskimi področji; 

• sposobnost projektnega delovanja, komuniciranja, lobiranja in pogajanj v mednarodnem in 

večkulturnem okolju; 

• sposobnost uporabe informacijske tehnologije in sistemov kot vira informacij na področju 

projektnega dela; 



• sposobnost kontekstualnega, analitičnega razmišljanja in družbeno odgovornega 

projektnega dela, razumevanje medkulturnih vidikov in zavezanost poslovni kulturi, etiki, 

normam in vrednotam ter visoki profesionalnosti; 

• sposobnost kritične refleksije in sposobnost za razvoj socialnih in komunikacijskih 

kompetenc za delovanje v mednarodnem okolju. 

2.)  Usmeritev:  Evropske integracije 
 
• prepoznavanje, analiziranje in organiziranje ekonomsko - pravnih   vprašanj, za 

gospodarstvo in javne službe na državnem in lokalnem nivoju ter ustanovah EU; 

• sposobnost obvladanja najmodernejših ekonomskih, poslovnih in pravnih praks, postopkov 

in sistemov v EU; 

• prepoznavanje in upoštevanje pravnih standardov, postopkov ter operacij in aktivnosti v 

državi Sloveniji in EU; 

• poznavanje poslovanja in upravljanja organizacij v EU kot sistema; 

• usposabljanje za poglobljeno raziskovalno delo na interdisciplinarnem področju pravnih, 

ekonomskih in poslovnih sistemov; 

• sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v pravno – 

ekonomsko - poslovnih sistemih, procesih in funkcijah; 

• sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje 

problemov v praksi pri upravljanju ekonomskih, poslovnih in pravnih   sistemov;  

• oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v 

mednarodnem okolju na področju ekonomskih, poslovnih in pravnih sistemov; 

• sposobnost delovati in ustvarjati v mednarodnem okolju s poudarkom na koriščenju virov 

prava, domačega in evropskega; 

• sposobnost za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju pravno – 

ekonomsko - poslovnih vprašanj z uporabo modernih praks, metod in postopkov; 

• sposobnost razumevanja in umestitve novih ekonomsko - pravno -poslovnih informacij in 

interpretacij v kontekst temeljne discipline; 

• poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja pravnih institutov; 

• razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja pravnih institutov, teorij ter 

njihove uporabe v  reševanju konkretnih delovnih problemov; 

• intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v ekonomskih, 

pravnih in poslovnih  sistemih Evrope;  

• intenzivno in stalno uporabo informacijsko – upravljavskih sistemov na svojem konkretnem 

delovnem mestu v postopku delovanj in upravljanja pravno poslovnega sistema; 

• poznavanje sodobnih pravnih praks, postopkov, metodologije in organizacije dela v svojem 

konkretnem delovnem okolju; 

• sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne 

aplikacije pravno poslovnih odnosov; 

• sposobnost izdelave samostojnih ekspertnih mnenj o delovanju pravno poslovnega 

sistema; 

• sposobnost načrtovanja, vodenja postopkov in metod upravljanja velikih pravno - poslovnih 

sistemov in 



• sposobnost sodelovanja z okoljem pri pripravi in izvedbi postopkov v pravno poslovnih 

sistemih. 

3.) Usmeritev: Gospodarski razvoj regij in  mest 
 
• splošno-teoretska znanja, ki omogočajo poglobljeno  razumevanje raznovrstnih vidikov 

regionalnega ter lokalnega ekonomskega in socialnega razvoja ter njegovega načrtovanja;  

• celovit in sistematičen vpogled  v ekonomske, pravne, tehnološke, sociološke in ekološke 

vidike razvoja; 

• poglobljena znanja in razumevanje osnovnih teorij ekonomsko-socialnega razvoja ter 

poznavanje metod in tehnik planiranja regionalnega/lokalnega ekonomskega razvoja in 

planiranja; 

• sposobnost uporabe sodobnih strokovnih izsledkov in  prijemov kot podlage pri reševanju 

praktičnih problemov; 

• sposobnost povezovanja različnih znanj in uporabe interdisciplinarnega pristopa pri iskanju 

praktičnih rešitev in reševanju zahtevnih nalog, 

• praktično in učinkovito poznavanje ter vodenje  razvojnih projektov, priprava razvojnih 

projekcij in programov ter  uporabo programskih orodij; 

• prožnost in fleksibilnost pri pripravi razvojnih projektov in obvladovanju sprememb in  

interdisciplinarnem  razumevanje kulturne ter razvojne pluralnosti slovenskega in 

evropskega prostora; 

• poznavanje temeljnih načel in konceptov  razvoja v prihodnosti ter načrtovanja trajnostnega 

razvoja; 

• znanja usmerjena k  strokovnem poznavanju in širšem kritičnem presojanju možnih rešitev 

in razumevanju različnih aspektov sodobnih družbenih sprememb in  razvojnih procesov; 

• sposobnost ustvarjanja strateškega gospodarskega planiranja lokalnih skupnosti in regij ter 

razvoja instrumentov za implementacijo le-tega v prakso; 

• usposabljanje za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših nalog, ki se ozko 

navezujejo na posamezna področja regionalnega in lokalnega razvoja; 

• sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega in strokovnega znanja za 

reševanje  problemov v praksi pri regionalnem in prostorskem planiranju družbeno-

ekonomskega razvoja. 


