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VARNOSTNI
MENEDŽMENT
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
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ALI VSAK DAN V ČASU URADNIH UR

Možen vpis v 2. letnik za policiste z dokončano
višjo strokovno šolo

AKTUALNI
ŠTUDIJ
MENEDŽMENTA

VARNOSTNEGA

PREDNOSTI študija na FKPV
- Geografska pokritost Slovenije - 5 enot po

Nove oblike kriminala oz. nezakonitih
ravnanj zahtevajo vse večja znanja s
področja varnosti. Sodeč po informacijah,
ki prihajajo iz različnih okolij, je zaznati
porast različnih oblik terorizma. Tako so
lahko na udaru vse organizacije, ki
delujejo v okolju, med njim tudi
negospodarske (šole, javni zavodi ...).
Sledeč temu bo povpraševanje po
varnostnih menedžerjih zagotovo v
porastu, tako na področju turizma,
izobraževanja,
gospodarstva
in
negospodarstva.
Študijski
program
VARNOSTNI
MENEDŽMENT I je pripravljen skladno s
potrebami okolja, saj želimo zagotoviti
optimalen prenos znanja v prakso. Cilj
študijskega programa je usmerjen v
izobraževanje kadrov s področja civilne,
okoljske, varnostne in požarne zaščite, ki
bodo s svojim znanjem in doseženimi
referencami doprinesli k razvoju okolja.
Izobrazba po novem programu Varnostni
menedžment I bo zagotovila ustrezen nivo
znanja, ki je potreben za nadaljnje
usposabljanje in informiranje o načelih in
temeljnih vrednotah, ki vodijo do
etičnega, varnostnega in okoljskega
vedenja.
Vpis v 2. letnik BREZ DIFERENCIALNIH
IZPITOV za
diplomante
višješolskih
strokovnih programov po l. 1994 iz
sorodnih usmeritev (npr. inženir varnosti
in policist). Več na spletni strani
www.fkpv.si

Sloveniji (Celje, Ljubljana, Maribor, Nova
Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec)
- Atraktiven in praktično usmerjen študij
(obiski podjetij, sejmov, gostujoči
predavatelji so specialisti na
svojih delovnih področjih …)
- Predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami
- Sodobno študijsko okolje
- Možnost nadaljevanja študija na FKPV (II.
in III. stopnja)
- Največje zasebna fakulteta v Sloveniji (do
sedaj je diplomiralo več kot 4000
diplomantov, 460 magistrandov in 17
doktorjev znanosti)
- Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo
- Aktivno vključevanje študentov v EU
projekte
- Aktiven Študentski svet FKPV
- Študij ali praksa v tujini preko Erasmus
izmenjav
- Organizacija prakse v tujini preko Europe
3000 v Italiji in Animafest v Španiji (s
plačano nastanitvijo in hrano)
- Knjižnica FKPV na ME Celje
- Lastna Založba FKPV, ki skrbi, da imajo
študentje zagotovljena vsa potrebna
gradiva
- Vzpostavljen celovit sistem spremljanja in
zagotavljanja kakovosti
- ODLIČNI PLAČILNI POGOJI
- plačilo na 11. obrokov
- konkurenčna cena
- prilagojeni pogoji financiranja

V 3. letniku dodiplomskega študija
Varnostni menedžment I se lahko odločate
med štirimi različnimi moduli:
- CIVILNA
ZAŠČITA
IN
ZAŠČITA
ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA,
- KORPORATIVNA VARNOST,
- VARNOST V TURIZMU in
- POŽARNA VARNOST.
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