PREDMET: Metode znanstveno raziskovalnega dela
Vsebina








Opredelitev problema,
Oblikovanje načrta raziskave,
Oblikovanje instrumenta za zbiranje primarnih podatkov,
Vzorčne strategije,
Zbiranje podatkov,
Metode za obdelavo kvantitativnih podatkov,
Interpretacija dobljenih rezultatov in pisanje poročila o raziskavi.

Cilji in competence






Opredelijo problem in poiščejo učinkovit način njegove rešitve,
Sistematično nadgradijo teoretično, metodološko in praktično znanje o raziskovalni
metodologiji,
Se naučijo uporabljati teoretično in metodološko znanje pri proučevanju kompleksnih
družbenih in podjetniških problemov,
Kritično uporabljajo kvantitativni in kvalitativni pristop,
Se zavedajo etičnosti svojega ravnanja.

Literatura in viri


Kumar, R., 2005. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. London:
SAGE



Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. , 2009. Research Methods for Buisness Students,
Fifth
eddition.
Harlow
:
FT
Prentice
Hall.
Razpoložljivo:
http://doha.ac.mu/ebooks/Research%20Methods/ResearchMethodsForBusinessStud
ents_Saunders.pdf, 25. 6. 2014
Sue Greener, 2008. Business research methods.Bookboon.com. Razpoložljivo:
http://finddoc.blog.com/files/2010/08/introduction-to-research-methods.pdf.



PREDMET: Ustavno varstvo podjetništva
Vsebina









Opredelitev ustavnopravnih vidikov svobode podjetništva,
Svoboda podjetništva kot del splošne svobode ravnanja,
Tipične človekove pravice gospodarskih subjektov,
Gospodarska dejavnost in javna korist,
Ustavnopravne meje predpisovanja pogojev za ustanavljanje podjetij,
Ustavnopravni okviri omejevanja svobode podjetništva,
Ustavnopravni okviri za dopustnost omejevanja konkurence,
Ustavno sodno varstvo svobodne gospodarske pobude.

Cilji in competence



Osnovno pravno svetovanje glede rešitve določenega pravnega primera,
Razvijanje kritičnega razmišljanja glede sedanje in prihodnje ureditve prava in
pravnega Sistema na predmetnem področju.

Literatura in viri








Abrahamsberg Niko, Gospodarsko statusno pravo. Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004.
2. Novak, Marko. Ustavno gospodarsko pravo, Dignitas, pričakovana objava (junij
2014).
3. Prosser T., The Limits of Competition Law: Markets and Public Service, Oxford 2005.
4. Pavčnik Marijan, Mavčič Arne (ur.): Ustavno sodstvo, Cankarjeva založba, Ljubljana
2000,
5. Pličanič Senko, Vloga države v gospodarskih družbah, ki opravljajo gospodarske
javne službe, Zbornik
posvetovanja VI. Dnevi javnega prava, Inštitut za javno upravo pri PF, Ljubljana, 2000,
str. 121-136.
6. Šturm Lovro (urednik): Komentar Ustave Republike Slovenije – Dopolnitev A, FDEŠ,
Ljubljana 2011.

PREDMET: Management in organizacija
Vsebina












Organizacija kot usklajen sistem smotrnih dinamičnih razmerij,
Organizacijske strukture: tehnična, motivacijska, komunikacijska in oblastna na ravni
posameznikov in združbe kot celote,
Temeljni organizacijski procesi: upravljanje, management, izvajanje,
Upravljalno-ravnalni proces, koordinacija in odločanje,
Planiranje poslovanja,
Planiranje organizacije,
Uveljavljanje organizacije: ravnanje s človekovimi zmožnostmi in vodenje (vodenje,
motiviranje, komuniciranje),
Kontrola organizacije,
Kontrola poslovanja,
Značilnosti nekaterih zvrsti managementa: strateški, taktični, operativni, krizni,
management kakovosti, management poslovnih funkcij,
Kultura združb.

Cilji in competence







Cilj predmeta je seznaniti študenta s sodobnim razumevanjem organizacije in
managementa,
Študent bo sposoben gledati poslovanje in organizacijo kot celoto, sestavljeno iz
povezanih delov,
Študent bo razumel razlike in povezanosti med organizacijo, managementom in
sorodnimi področji kot tudi ožjih področij v okviru navedenih,
Študent bo usposobljen izvajati posamezne managerske funkcije, npr. planiranje,
organiziranje in kontrolo,
Študent bo usposobljen izvajati management v enostavnejših primerih,
Študent bo znal analizirati in raziskovati problem v organizaciji, poslovanju in okolju.

Literatura in viri





Rozman, Rudi & Kovač, Jure (2012). Management. Ljubljana: GV Založba
Rozman, Rudi (2012). Slovenian organisation theory and its ties with associated
theories and sciences. Dynamic Relationships Management Journal, 1 (1): 2-25.
Rozman, Rudi (2014. Priprava strateškega plana v podjetjih in drugih združbah. Izzivi
manangementu 1 (1): 5-17.
Rozman, Rudi in Rozman, Miha (2015). Izvajanje strateškega plana v podjetjih in drugih
združbah. Izzivi management 2 (1): 5-15.








Rozman, Rudi (2003). Odločanje v upravljanju in ravnateljevanju podjetja. 4.
znanstveno posvetovanje o organizaciji. Brdo pri Kranju: FOV UM, EF UL in ZOS: 80-85.
Rozman, Rudi (2005). Potek konflikta v dvosmernih organizacijskih procesih. 6.
znanstveno posvetovanje o organizaciji. Brdo pri Kranju: FOV UM, EF UL in ZOS: 63-68.
Rozman, Rudi (2010). Razmerja med organizacijskimi procesi upravljanja in
ravnateljevanja, koordinacije in odločanja. 11. znanstveno posvetovanje o organizaciji.
Brdo pri Kranju: 45-54.
Hitt, Michael A., Black, StewartJ. & Porter, Lyman W. (2009). Management. Upper
Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Robbins, Stephen P. & Coulter, Mary (2009). Management. Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall.

PREDMET: Korporacijsko pravo
Vsebina











Splošno (pojmi, pravna osebnost, dejavnost, odgovornost za obveznosti),
Firma, sedež, zastopanje, poslovna skrivnost, prepoved konkurence,
Samostojni podjetnik posameznik,
Gospodarske družbe,
Povezane družbe in gospodarsko interesno združenje,
Druge statusne oblike (zadruge, zavodi, ipd.),
Združitev družb, delitev družb,
Prevzemi in obrambne tehnike,
Trgovanje z notranjimi informacijami (insider trading),
Prenehanje gospodarskih družb in temelji insolvečnega prava.

Cilji in competence
 Cilj študiskega programa korporacijsko pravo je v omogočanju pridobitve potrebnih
znanj na področju prava gospodarskih družb,
 Program študija zajema vse vidike tega področja gospodarskega prava, torej tudi tista
vprašanja, povezana s prenehanjem gospodarskih subjektov (insolvenčno pravo) in
posledice, ki temu sledijo,
 Program je naravnan tako teoretično kot tudi (in predvsem) praktično, kar bo
študentom omogočalo učinkovito poznavanje vseh pomembnejših institutov
korporacijskega prava in sposobnost uporabe znanj v praksi.

Literatura in viri








L. VARANELLI, Leveraged buyouts med teorijo in prakso, objava Podjetje in delo, 34/2001,
L. VARANELLI, Odškodninska odgovornost direktorja v senci, Pravna praksa (priloga),
št. 10/2004,
L. VARANELLI, Obrambne tehnike pri prevzemih družb, Pravna praksa (priloga), št.
7/2005,
L. VARANELLI, Dolžnikov gospodarski kriminal, Pravna praksa (priloga), št. 21-22/2005,
L. VARANELLI Menedžerski odkupi, izvedeni s tehniko management buyout, Pravna
praksa, št. 49-50/2007,
L. VARANELLI, Trgovanje z notranjimi informacijami, Pravna praksa, št. 9/2008,
Š. IVANJKO, M. KOCBEK, S. PRELIČ, Korporacijsko pravo, Ljubljana, 2009 (izbrana
poglavija)

Zakoni:






Zakon o gospoidarskih družbah -1 (Uradni list RS št. 65/09 in kasneje spremembe in
dopolnitve).
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS 63/2013 in kasnejše spremembe in dopolnitve).
Zakon o prevzemih – 1 (Uradni list RS 79/06 in kasnejše spremembe in dopolnitve).
Zakon o zadrugah (Uradni list RS 97/09 in kasnejše spremembe in dopolnitve).

PREDMET: Metode znanstveno raziskovalnega dela
Vsebina








Opredelitev problema,
Oblikovanje načrta raziskave,
Oblikovanje instrumenta za zbiranje primarnih podatkov,
Vzorčne strategije,
Zbiranje podatkov,
Metode za obdelavo kvantitativnih podatkov,
Interpretacija dobljenih rezultatov in pisanje poročila o raziskavi.

Cilji in competence






Opredelijo problem in poiščejo učinkovit način njegove rešitve,
Sistematično nadgradijo teoretično, metodološko in praktično znanje o raziskovalni
metodologiji,
Se naučijo uporabljati teoretično in metodološko znanje pri proučevanju kompleksnih
družbenih in podjetniških problemov,
Kritično uporabljajo kvantitativni in kvalitativni pristop,
Se zavedajo etičnosti svojega ravnanja.

Literatura in viri


Kumar, R., 2005. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. London:
SAGE



Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. , 2009. Research Methods for Buisness Students,
Fifth
eddition.
Harlow
:
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Razpoložljivo:
http://doha.ac.mu/ebooks/Research%20Methods/ResearchMethodsForBusinessStud
ents_Saunders.pdf, 25. 6. 2014
Sue Greener, 2008. Business research methods.Bookboon.com. Razpoložljivo:
http://finddoc.blog.com/files/2010/08/introduction-to-research-methods.pdf.



