INFORMATIVNI DNEVI
8. 6. 2017
ob 16.30

7. 9. 2017
ob 16.30

28. 9. 2017
ob 16.30

PRIJAVA
Postopek prijave določa Razpis za vpis in velja za vse kandidate.
Razpis za vpis je objavljen na spletni strani fakultete. Kandidati se
lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:
1. prijavni rok: od 6. 2. 2017 do 11. 7. 2017
2. prijavni rok: od 15. 7. 2017 do 30. 9. 2017

PROFIL DIPLOMANTA
Splošne kompetence:
poznavanje in razumevanje poslovnih procesov ter odgovoren
odnos do varnega in zdravega delovnega okolja;
sposobnost za samostojno strokovno delo, osebno rast in vse
življenjsko učenje;
usvojitev računalniške in informacijske pismenosti;
sposobnost timskega dela in komuniciranja v slovenskem in
tujem jeziku.
Predmetno-specifične kompetence:
sposobnost uporabe sodobne IKT v poslovanju,
razumevanje osnovne strategije in tehnologije varnostnega menedžmenta,		
usposobljenost za menedžment kakovosti,		
razumevanje splošnih aktov podjetja, pravnih podlag varnostnih
politik in vodenja varnostnih sistemov,
usposobljenost za menedžment požarne varnosti in krizni menedžment,		
poznavanje sistema zagotavljanja varstva pri delu.
Diplomant se bo lahko zaposlil v organizacijah gospodarskih in
negospodarskih dejavnosti. Deloval bo na področju varovanja in
zaščite intelektualne lastnine, osebnih in tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, računalniškega omrežja, poslovnega informacijskega sistema, konkurenčnih prednosti, varovanju in zaščiti okolja ter
varovanju ugleda in dobrega imena gospodarske družbe.
Značilne zaposlitve: varnostni menedžer, vodja organizacij s področja varnosti, vodja zaščite in varnosti poslovnih idej in informacij, obveščevalna dejavnost na področju poslovnih ved, izvajanje
potrebnih analiz za delo, načrtovanje in organiziranje zasebnega
in organizacijskega varovanja, vodenje in usmerjanje izvajanja storitev zasebnega varovanja, nadziranje zaščite in varnosti okolja,
zagotavljanje varnega dela v organizacijah, opravljanje obveščevalne dejavnosti na področju konkurence in podobno.

KLASIFIKACIJA IZOBRAZBE

Študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe

Prijava je objavljena na spletni strani fakultete ali na spletnem
portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava).

VPIS
Na podlagi oddane prijave prejmete vabilo na vpis po pošti. Datumi in ure vpisa bodo objavljeni na spletni strani. Brez predhodne
prijave vpis ni možen.

INFORMATIVNA MESTA

Na sedežu FKPV v CELJU

Lava 7, 3000 Celje
Telefon: 03 428 55 46
e-mail: dodiplomski@fkpv.si

Na enoti FKPV v LJUBLJANI

VARNOSTNI MENEDŽMENT

Na enoti FKPV v MARIBORU

Strokovni naslov

BIC – Biotehniški izobraževalni center
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Telefon: 03 428 55 44
e-mail: dodiplomski@fkpv.si
Academia, d. o. o.
Glavni trg 17 b, 2000 Maribor
Telefon: 02 228 35 35
e-mail: info@academia.si

prva stopnja

diplomirani varnostni menedžer (VS)/
diplomirana varnostna menedžerka (VS)
Študijsko leto 2017/2018
(izredni študij)

SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij): raven 7
EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij): raven 6
EOVK (Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij): Prva stopnja

www.fkpv.si

VPISNI POGOJI
Vpis v 1. letnik
Vpišejo se lahko:
kandidati, ki so opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Vpis v višji letnik in vpis na mesta za diplomante
Vpis v 2. letnik
Vpišejo se lahko:
diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 iz sorodnih usmeritev (npr. inženir varnosti in policist): nimajo diferencialnih izpitov;
diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994,
s področja varnostnih ali sorodnih ved, ki do zaključka študija
opravijo diferencialna izpita Poslovna informatika in Osnove
ekonomike;
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz ekonomskih in drugih poslovnih strokovnih področij,
ki do zaključka študija opravijo predpisane diferencialne izpite;
diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja, ki do zaključka študija opravijo predpisane diferencialne izpite;
kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 45
KT za redni študij oz. 20 KT za izredni študij.
Vpis v 3. letnik
Vpišejo se lahko:
kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj
105 KT za redni ali 80 KT za izredni študij.
Diferencialni izpiti so pogoj za dokončanje študija. Študij se bo
izvajal, če bo na posamezno lokacijo v letnik vpisanih vsaj 20 študentov.

PREVERJANJE ZNANJA IN
NAPREDOVANJE PO PROGRAMU
Pri vsakem predmetu so načini ocenjevanja (ustni ali pisni
izpit, ocena vaj in seminarskega dela, ocena javnega nastopa)
opredeljeni v učnem načrtu predmeta. Izpiti potekajo predvidoma
14 dni po zaključenih predavanjih posameznega predmeta.
Napredovanje po programu in pogoji za dokončanje študija so
opredeljeni v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja.

PRIZNAVANJE IZPITOV
FKPV študentom priznava pridobljena znanja in spretnosti, ki po
vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim
oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene s
posameznim študijskim programom. Priznavanje potekla v skladu
s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in Pravilnikom o
priznavanju neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

STROŠKI ŠTUDIJA
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom FKPV, ki bo
objavljen na spletni strani fakultete. Šolnina vključuje vpisnino,
izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo (e-gradivo
ali skripta), 3 poskuse opravljanja izpita in študentsko izkaznico.

DODATNE STORITVE IN PONUDBA
FKPV nudi za študente dodatne storitve: seminarje o
metodološkem pristopu k raziskovanju, diplomski nalogi,
osnovah statističnih metod in tehnik, seminarje informacijskega
opismenjevanja (iskanje po bazah polnih besedil ter navajanje
literature in pisanje povzetkov) in retorike, obiske zunanjih
predavateljev, mednarodno izmenjavo, brezplačno svetovanje v
okviru Kariernega centra FKPV, strokovne ekskurzije, informacijsko
podporo študiju, izposojo strokovne literature iz Knjižnice FKPV,
članstvo v Knjižnici FKPV in članstvo v Alumni klubu.

PREDMETNIK
1. LETNIK (8 predmetov)
Predmeti:
Poslovno komuniciranje
Državna ureditev in varnostna politika
Teorija varnosti in varnostnega okolja
Osnove varnostnega menedžmenta
Obveščevalna dejavnost in varnost v gospodarskih subjektih
Poslovna informatika
Osnove ekonomike
Tuji jezik s strokovno terminologijo
2. LETNIK (8 predmetov)
Osnove prava in prava EU
Izbirni predmet
Upravljanje s kadri in vodenje
Strateško varnostni menedžment
Varnostna kultura
Varnostna psihologija
Kazensko in prekrškovno pravo
Raziskovalna metodologija s statistiko
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3. LETNIK (5 predmetov + Strokovna praksa)
Študent izbere en modul in dva izbirna predmeta. Študij je možno
končati ali z diplomsko nalogo ali dvema dodatnima diplomskima
izpitoma (drugi diplomski izpit je v vsakem modulu drugačen).
Modul:
CIVILNA ZAŠČITA IN ZAŠČITA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA (1)
Zaščita življenjskega okolja in naravnih virov, Varnost v izrednih
razmerah in menedžment civilne zaščite, Teorija konfliktov

8

KORPORATIVNA VARNOST (2)
Pravni vidiki korporativne varnosti, Načrtovanje in razvoj
korporativne varnosti, Teorija konfliktov
VARNOST V TURIZMU (3)
Sodobni terorizem kot grožnja turistični dejavnosti, Varnost v
turističnih destinacijah, Teorija konfliktov
POŽARNA VARNOST (4)
Organizacija protipožarnih sistemov, Gasilska taktika in tehnika,
Osnove požarne varnosti
Izbirni predmeti:
6
Razvoj kariere, Nove tehnologije v poslovnem procesu, Drugi tuji
jezik (ang., nem., ita.), Zavarovalništvo, Prometna varnost, Psihologija in etika, Strateški razvoj podjetja, Osnove trženja, Krizni menedžment, Sociologija
Izvajajo se večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti.
Strokovna praksa:
16

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta (180 ECTS). Študijsko leto se začne oktobra in
zaključi septembra. Študentu pripada absolventski staž skladno z
veljavno zakonodajo.

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA
Izredni študij: se izvaja na sedežu fakultete v Celju ter na enotah
v Ljubljani in Mariboru. Vsebina izrednega študija se ne razlikuje
od programa rednega izobraževanja. Pri posameznem predmetu
se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v
obsegu najmanj 1/3 predvidenih ur za redne študente. Aktivnosti se izvajajo v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah
dopoldan. Urnik je pred začetkom študijskega leta objavljen na
spletni strani.

Zaključek študija:
DIPLOMSKA NALOGA ali DIPLOMSKA IZPITA:
DI1: Sistem upravljanja varnosti in
DI2: Menedžment vodenja pri naravnih nesrečah (1),
Gospodarsko pravo (2), Poslovni sistemi v turizmu (3),
Požarna forenzika (4)
Skupaj

www.fkpv.si
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