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MANAGEMENT IN PRAVO
Poslovanje brez poznavanja poslovnega prava je kot vožnja 

z avtomobilom brez izpita!

Študij za digitalno prihodnost!

Veščine digitalizacije 
poslovanja

Management
Poslovno 

pravo



ZAKAJ JE ŠTUDIJ NA MLC LJUBLJANA DRUGAČEN?

Študij je fleksibilen, individualen a profesionalen, primeren tudi za zaposlene in izkušene podjetnike!

SAP MLC 
certifikat

Ekskurzije- 
študij poslovne prakse

Študij SAP rešitev 
za podjetja

SAP praksa 
v MLC

Praksa pri SAP uporabniku

DIPLOMA pri SAP uporabniku

ZAPOSLITEV

Spoznavanje 
osnovnih orodij

praksa v MLC

praksa v podjetju

DIPLOME SEMINARSKE

ZAPOSLITEV

Izbirni predmeti- teoretične 
priprave za seminar

Preizkus znanja

ZAPOSLITEV

MLC - SAP praksa za zaposlitev

Uporaba digitalnega 
marketinga in komuniciranja

Certificirani seminarji za 
profesionalni razvoj

Pridobitev certifikata MLC in partnerjev
(npr. Verlag Dashofer)

Izobraževanja in testiranja - principi 
izmenjav in delo na portalih

Pridobivanje konkurenčnih  znanj managementa in prava z veščinami 
digitalizacije poslovanja.

Veščine in seminarji za zaposlitev

S prakso povečujemo zaposljivost! 



Obvezni predmeti
MANAGEMENT

Obvezni predmeti
PRAVO Izbirni predmeti

Management

Poslovanje in organizacija podjetja

Marketing

Finance

Računovodstvo

Podjetništvo

Osnove raziskovanja v managementu in pravu

Poslovna informatika

Organizacijsko vedenje

Praksa I,II,III 
(SAP, digitalni marketing, portali in seminarji)

Uvod v pravo

Obligacijsko pravo

upravno pravo

Pogodbeno gospodarsko pravo

Delovno in socialno pravo

Pravo družb in poslovno pravo

Upravno pogodbeno pravo

Kazensko in kaznovalno pravo

Profesionalni razvoj I,II,III

Diploma

Osnove diogitalnega marketinga 

Strateški in projektni management

Teorija organizacije z analizo in oblikovanjem

Ravnanje s človeškimi zmožnostmi

Management  in trženje v športu

Gradbene in okoljske pravne zadeve v podjetništvu

Pravo javnih naročil

Insolvenčno pravo

Pravo intelektualne lastnine

Poslovni tuj jezik

Obvezni predmeti Temeljni izbirni predmeti Izbirni predmeti

Profesionalni razvoj 1,2,3

Metode znanstvenega raziskovanja

Poslovno pravo EU

Krizni management in sanacije

Pogodbeno pravo in pisanje pogodb

Ustavno gospodarsko pravo

Magistrsko delo

Informacijska varnost

Management proizvodnih procesov

Management kakovosti in odličnosti

Mednarodni marketing

Management blagovnih znamk

Management digitalnega marketinga

Management v turizmu in športu

Pogodbeno pravo v turizmu in športu

Statusno pravo v turizmu in športu

Operacijske raziskave I in II

Umetna inteligenca

Pravo

Management in organizacija

Finance in računovodstvo

Insolvenčno in stečajno pravo

Razvoj podjetja in drugih družb

Pravo intelektualne lastnine

Management kakovosti in odličnosti 

Program: Management in pravo VS
Trajanje: 3 leta

Program: Management in pravo-magistrski
Trajanje: 2 leti
Študij za bodoče in izkušene podjetnike!

Študij za iskalce prve zaposlitve in iskalce prave zaposlitve!

Kraj izvajanja študija:  Tržaška 207, 1000 Ljubljana

Znanje postane modrost šele, ko ga uporabimo v praksi!

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

S prakso povečujemo zaposljivost! 



Na MLC Ljubljana grem študirati ker:

bi rad znal sestavljati poslovne pogodbe in druge podjetniške poslovne listine,

bi rad povečal mojo zaposljivost s pomočjo znanj in veščin digitalnega poslovanja – spletnega marketinga,

bi rad pridobil, za mnoge delodajalce pomemben SAP certifikat,

iščem prijazno v prakso usmerjeno študijsko okolje,

želim s certificiranimi seminarji nadgraditi moj profesionalni razvoj na področju uporabnosti managementa, 
in prava v podjetništvu,

se želim vključiti v mednarodne izmenjave (Erasmus,...).

Nemčija

Italija Hrvaška

Portugalska

Grčija
Avstrija

Švica
Srbija

Ljubljana

BIH

Informacije o vpisu in študiju  so dostopne na spletni strani fakultete: http://www.mlcljubljana.com/ in na facebooku.
Tel.: 040937931 ali 040931231, e-mail: info@mlcljubljana.com

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, Tržaška 207, 1000 Ljubljana
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Partnerji:


