Draga dijakinja, dragi dijak
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko v študijskem letu
2022/2023 vpisuje v redni in izredni študij visokošolskih strokovnih študijskih programov
1. stopnje, in sicer:
- Upravljanje in poslovanje (strokovni naslov: diplomirana ekonomistka /
-

diplomirani ekonomist),
Poslovna informatika s smerema:
o Računalništvo in informatika (diplomirana inženirka računalništva in
informatike / diplomirani inženir računalništva in informatike) in
o Poslovna informatika (diplomirana poslovna informatičarka / diplomirani
poslovni informatik).

Fakulteta nudi obstoječim in bodočim študentom programe s študijskih področij, ki so
izjemno zanimivi za študente na ravni Slovenije. O nujnosti izobraževanja kadrov s
področja študijskih programov fakultete pričajo tudi rezultati raziskave Poklicni
barometer
2021
(https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/katerih-kadrov-boprimanjkovalo-prihodnje-leto), ki je pokazala, da je na trgu dela na področjih programov
fakultete predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili v korist
slednjega. Tako na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje za območno službo Novo
mesto napovedujejo primanjkljaj ustrezno izobraženih za naslednje poklice: programerji

računalniških aplikacij, razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij, razvijalci
programske opreme, razvijalci spletnih in multimedijskih rešitev, strokovnjaki za
računovodstvo in revizijo, strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje …
Primanjkljaj omenjenih poklicev pa napovedujejo tudi za Slovenijo kot celoto.
Fakulteta želi svojim študentom približati znanja na področju najnovejših tehnologij na
področju računalništva in informatike ter ekonomije in jih tako kakovostno pripraviti za
delo na različnih področjih v gospodarstvu in negospodarstvu. V procesu poučevanja si
prizadeva za učinkovit in kakovosten prenos znanja, ki omogoča razvoj sposobnosti za
samostojno in odgovorno ravnanje, razvoj kritične presoje in natančnosti, hkrati pa ne
zanemari spodbujanja k ustvarjalnosti, inovativnosti in pripravljenosti na vseživljenjsko
učenje.

Trenutni študenti naše fakultete posebej izpostavljajo naslednje prednosti študija pri nas:
- sodelovanje v prožnih učnih oblikah, kot so delavnice, okrogle mize in študijski
obiski gospodarskih in negospodarskih subjektov v regiji in širše,
- popestritev predavanj z mednarodni strokovnjaki iz gospodarstva in
negospodarstva,
- sodelovanje v različnih raziskovalnih projektih, za katera dobijo posebno plačilo,
- dostop do učnih gradiv prek e-učilnic in spletne strani fakultete,
- možnost študija ali opravljanja strokovne prakse v tujini v okviru Erasmus+
izmenjave študentov …
Skratka, postani naš študent in tako del skupine uspešnih študentov, ki so bili nagrajeni
za poslovne ideje oz. inovacije tako na vseslovenskem podjetniškem tekmovanju POPRI
kot tudi natečaju za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Da boš svoj
potencial razvil v celoti pa bo poskrbel karierni center, ki te bo s svojimi delavnicami
opolnomočil za študij in tudi za uspešno iskanje zaposlitve. S tem pa boš postal del skupine
diplomantov z zgodbo o uspehu, saj je veliko naših diplomantov zaposlenih v mednarodno
uspešnih slovenskih podjetjih, kot so Krka, Revoz in Adria.
Dodatne informacije o študiju na naši fakulteti ter s tem možnosti vpisa lahko dobiš na
online informativnem dnevu, ki bo v naslednjih terminih:
- v petek, 11. februarja 2022, ob 10.00: TUKAJ
- v petek, 11. februarja 2022, ob 16.00: TUKAJ in
- v soboto, 12. februarja 2022, ob 10.00: TUKAJ.
Predstavitve naših programov bomo izvedli tudi na Virtualnih informativnih dnevih, in
sicer:
- v petek, 11. februarja 2022, ob 12. uri: študijski program Poslovna informatika,
- v petek, 11. februarja 2022, ob 13. uri: študijski program Upravljanje in poslovanje.
Več informacij o študiju in samih programih najdeš tudi na spletni strani fakultete
https://fei.uni-nm.si/programi_1_stopnje/ in/ali na telefonski številki 07/ 393 00 20 in epošti: referat.fei@uni-nm.si.
Želimo vam uspešen zaključek srednje šole ter preudaren izbor študija, ki vas bo
izpopolnjeval in vsak dan posebej nudil nove izzive.
Se vidimo na informativnem dnevu!
doc. dr. Malči Grivec,
dekanica

