Nadaljevanje študija na visokošolskem programu
http://ompds.fov.uni-mb.si/
Spoštovani bodoči študenti!
Vabimo vas, da se nam pridružite na visokošolskem študijskem programu Organizacija in management poslovnih in
delovnih sistemov (OM PDS) na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru.
Za študente višješolskih programov smo v študijskem letu 2014/15 pripravili zanimive in povsem nove pogoje
vključevanja v program.
V novem študijskem letu bodo zelo olajšani pogoji prehoda v 2. letnik samo na visokošolski program OM PDS:
• V času študija v 2. letniku oz. pred vpisom v 3. letnik, bo potrebno opraviti le izpit Statistika (do sedaj 5 izpitov),
• ob vstopu na program OM PDS vam bomo priznali do 15 % vsebin, glede na vaš trenutni višješolski program,
• vpis po merilih za prehode (vstop v 2. letnik) je omogočen 30. študentom na izrednem študiju. Namenjen je
diplomantom vseh višjih šol,
• Po opravljeni diplomi obstaja možnost nadaljevanja študija na 2. bolonjski stopnji (MAG).
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Diplomant OM PDS ima sposobnosti uporabe in razvoja metod in tehnik za
uspešno in učinkovito organiziranje ter vodenje poslovnih sistemov.
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Znanja, ki omogočijo dodano vrednost.
Program bo realiziran ob zadostnem številu prijavljenih in vpisanih študentov (min. 12 študentov).

