
PREDSTAVITEV 



KJE LAHKO ŠTUDIRATE NA FUDŠ?  KAJ LAHKO ŠTUDIRATE NA FUDŠ? 

Sedež fakultete je v Novi Gorici na 
Gregorčičevi ulici 19. 

Dislocirana enota v Ljubljani na 
Leskoškovi 9e. 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
• Univerzitetni študijski program 

SOCIALNI MENEDŽMENT
• Visokošolski strokovni študijski program

SOCIALNI MENEDŽMENT
• Visokošolski strokovni študijski program

PSIHOSOCIALNA POMOČ

MAGISTRSKI ŠTUDIJ 
• MEDKULTURNI MENEDŽMENT
• PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

DOKTORSKI ŠTUDIJ 
• SOCIOLOGIJA



GLAVNE ODLIKE FAKULTETE 

• skrbno izdelan koncept študija

• sodobno oblikovani študijski programi

• uporabna znanja

• študij po meri študenta

• skrb za profesionalni napredek študentov

in diplomantov

• zadovoljni študenti

• zaposljivi študenti

• akademska odličnost

• sistem kakovosti

• dostopne cene

BREZPLAČEN ŠTUDIJ 

na univerzitetnem študijskem programu 

SOCIALNI MENEDŽMENT 

in magistrskem študijskem programu 

MEDKULTURNI MENEDŽMENT 

tudi za ZAPOSLENE 



ZADOVOLJNI ŠTUDENTI 

"Všeč sta mi osebni pristop 
in fleksibilnost tako 
predavateljev kot 
strokovnega osebja!„ 

Monika Mrevlje 

"Resen študij, ki ponuja več, 
tudi druženje in zabavo!„ 

Miha Lipičar 

"Očitne prednosti fakultete 
so majhnost, odprtost in 
dostopnost!„ 

Stojče Tašovski 

"Študij je inovativen in 
koristen. Programi so 
naravnani 
izrazito uporabno!" 

Anita Mervič 



ZAPOSLJIVI ŠTUDENTI 

RAZISKAVA MED DIPLOMANTI 

FUDŠ  

NOVEMBER 2017 

• 80 odstotkov diplomantov 
= zaposlenih 

• Večina preostalih 20  
odstotkov nadaljuje študij 

ŠIROKE ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI 

KJE? 
 organizacije v gospodarstvu, javna uprava, nevladni sektor
 mednarodne politično-administrativne ustanove
 multinacionalne gospodarske družbe
 globalno orientirane nevladne organizacije
 mednarodne znanstveno-izobraževalne ustanove
 zdravstvene in socialne ustanove

NA KATEREM PODROČJU? 
menedžment
 analiziranje, ocenjevanje in napovedovanje družbenih trendov
vodenje in izvajanje projektov
stiki z javnostjo in publiciteta
 pridobivanje sponzorjev in donatorjev
 raziskave trga in javnega mnenja
 področje rehabilitacije, programov psihosocialne pomoči, paliativne
oskrbe, psihosocialnega svetovanja



Vsi študijski programi, ki se izvajajo na 

Fakulteti za uporabne družbene 

študije, so javno veljavni.  

Akreditirani so na Nacionalni agenciji 

Republike Slovenije za kakovost v 

visokem šolstvu (NAKVIS) in vpisani v 

Razvid visokošolskih zavodov, ki ga 

vodi Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. 



NAČIN IZVAJANJA ŠTUDIJA 

REDNI ŠTUDIJ 

• SOCIALNI MENEDŽMENTVUNI)

• MEDKULTURNI MENEDŽMENT (MAG)

Fakulteta je za študijska programa Socialni menedžment (UNI) in Medkulturni 

menedžment (MAG) pridobila državno koncesijo, zato je ŠTUDIJ v okviru razpisanih 

vpisnih mest BREZPLAČEN.  

Predavanja in vaje potekajo med tednom dopoldne za redne študente in med tednom 

popoldne (od 16.00 ure dalje) za izredne študente. 



IZREDNI ŠTUDIJ 

Dodiplomski študijski programi: 

• Socialni menedžment (UNI)

• Socialni menedžment (VS)

• Psihosocialna pomoč (VS)

Podiplomski študijski programi: 

• Medkulturni menedžment (MAG)

• Psihosocialno svetovanje (MAG)

Izredni študentje v povprečju realizirajo 10 UR 

ORGANIZIRANEGA ŠTUDIJSKEGA DELA V ENEM 

TEDNU, kar je manj ur, kot je predvidenih za 

redni študij, zato izredni način študija zahteva 

VEČ SAMOSTOJNEGA DELA. 



ŠOLNINA (za letnik) – IZREDNI ŠTUDIJ 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

Socialni menedžment (UNI): 1.990 EUR 

Socialni menedžment (VS): 1.990 EUR 

Psihosocialna pomoč (VS): 2.950 EUR 

MAGISTRSKI ŠTUDIJ 

Medkulturni menedžment (MAG): 2.150 EUR 

Psihosocialno svetovanje (MAG): 3.200 EUR 

DOKTORSKI ŠTUDIJ: 

Sociologija: 2.690 EUR 



 

UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE 



Univerzitetni študijski program       

SOCIALNI MENEDŽMENT 

Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 KT 

Način izvajanja:     redni in izredni študij 

Kraj izvajanja: Nova Gorica (redno in 
izredno) in Ljubljana (izredno) 

Strokovni naslov: Diplomant/ka socialnega 
menedžmenta (UN) 



Družbeni problemi in izzivi nikoli ne počivajo in jih nikoli ne zmanjka. 

Študijski program   SOCIALNI MENEDŽMENT  nudi znanja in 
kompetence, potrebne za uspešno profesionalno opravljanje dela, ki 
prinaša vedno nove izzive. V študentu prijaznem okolju boste 
pridobili kvalitetna znanja, ki so odlično izhodišče za vašo kariero.  

Ker je pogoj za zasedbo mnogih delovnih mest v javni upravi 
visokošolska univerzitetna izobrazba, priporočamo vsem, ki svojo 
prihodnosti vidite v okviru javnih institucij, študij na univerzitetnem 
programu.  



SOCIALNI MENEDŽMENT 



Socialni menedžment (VS) 

Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 
180 KT 

Način in kraj izvajanja 
študija: Nova Gorica in Ljubljana - 
izredni študij. 

Strokovni naslov: diplomant 
socialnega menedžmenta oz. 
diplomantka socialnega 
menedžmenta 



Želite prispevati k trajnostnemu razvoju družbe? 
Postati menedžer s čutom za družbo in soljudi? 
Želite delati v javno dobro? 

Obvladujte tekoče družbene posle: 
• odločajte, načrtujte, osmišljajte, usmerjajte
• vodite in nadzirajte izvajanje aktivnosti v

organizaciji
• uporabljajte praktične, inovativne in

trajnostne pristope upravljanja organizacijskih
in družbenih izzivov



MEDKULTURNI MENEDŽMENT 



Medkulturni 
menedžment (MAG) 

• Trajanje: 2 leti (4 semestre),
120 KT

• Način in kraj izvajanja
študija: Ljubljana (izredni
študij), Nova Gorica (redni
študij)

• Strokovni naslov: magister
medkulturnega
menedžmenta oz. magistrica
medkulturnega
menedžmenta



Delate ali želite delati v mednarodnem okolju? Se z izzivi kulturne 
raznolikosti srečujete v lokalnem ali nacionalnem okolju? Vpišite se na 

magistrski študijski program Medkulturni menedžment. 

Napredujte z razvijanjem sposobnosti upravljanja kulturne raznolikosti: 

• spoznajte pestrost kultur in vrednot sveta

• razumite navade in vrednote poslovnih partnerjev in strank

• povečajte svojo samozavest, izboljšajte svojo komunikacijo

• postanite strokovnjak za delo v večkulturnih in večjezičnih okoljih

Študij je koncesioniran in je brezplačen. 



PSIHOSOCIALNA POMOČ 



Psihos ocialna pomoč (VS) 

Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 
180 KT 
Način izvajanja: izredni študij 
Kraj izvajanja: Nova Gorica in 
Ljubljana 
Strokovni naslov: diplomant 
psihosocialne pomoči oz. 
diplomantka psihosocialne 
pomoči, skrajšano dipl. psihosoc. 
pom. (VS) 

Psihosocialno svetovanje (MAG) 

Trajanje: 2 leti (4 semestri), 120 
KT 
Način izvajanja: izredni študij Kraj 
izvajanja: Nova Gorica in 
Ljubljana 
Strokovni naslov: magister/
magistrica psihosocialnega 
svetovanja



Želite pomagati ljudem v težavnih življenjskih situacijah? Spodbujati osebnostno 
rast in krepiti samozaupanje? Postati psihosocialni svetovalec s čutom za družbo in 

soljudi?  

• spoznajte osebnost v družbenem kontekstu in samega sebe v odnosu do sveta

• usposobite se za obravnavo čustvenih in vedenjskih problemov ljudi

• spodbujajte osebno rast

• nudite pomoč v težkih življenjskih situacijah

• krepite samozaupanje, opolnomočenje za samostojno reševanje problemov



PSIHOTERAPEVTSKA 

PROPEDEVTIKA 



Študijski program za izpopolnjevanje - Psihoterapevtska propedevtika 
Stopnja (in vrsta) programa: študijski program za izpopolnjevanje 

Trajanje: 1 leto (60 KT) 
Način izvajanja: izredni študij 

Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana 

Pridobite osnovna znanja na področju psihosocialnega svetovanja. 

Propedevtika pomeni uvod v študij psihosocialne pomoči. Namenjena je 
posameznikom, ki želijo izpopolniti svoja znanja iz psihosocialne pomoči in 

svetovanja ali si potrditi, da je to pravo področje, kjer se bodo nadalje izobraževali 
in delovali. 



SOCIOLOGIJA 



Sociologija (DR) 

Podiplomski doktorski študijski program 
Sociologija 

Stopnja (in vrsta) programa: Doktorski 
program 

Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 KT 

Način izvajanja: izredni študij 

Kraj izvajanja: Nova Gorica 

Strokovni naziv: Doktor znanosti oz. 
Doktorica znanosti 



Ste ambiciozni in želite doseči nekaj pomembnega? Ste razmišljujoč, inovativen 
človek in želite odkriti nekaj novega?  

• resnično izkoristite in nadgradite svoj intelektualni potencial

• obvladajte raziskovalno delo

• izrazite svojo ustvarjalnost

• poiščite inovativne družene rešitve



• Opravite del študija v tujini

• Pridobite znanje in dragocene življenjske izkušnje na mednarodni izmenjavi

• Strokovne nasvete in podporo poiščite v Projektni pisarni FUDŠ:
projektna.pisarna@fuds.si  

mailto:projektna.pisarna@fuds.si


ŠTUDIJSKO GRADIVO SI LAHKO 
IZPOSODITE  V KNJIŽNICI FUDŠ 



KARIERNI CENTER FUDS 

karierno svetovanje
svetovanje pri vključitvi v študij
informacije o zaposlitvenih

možnostih 
spodbujanje študentov za

vključevanje v tutorski sistem 
stik z delodajalci

spremljanje karierne poti
diplomantov 



KAKO POSTATI ŠTUDENT FUDŠ? 

1. Preberite si RAZPIS ZA VPIS v študijske programe (vpisni pogoji)

2. Oddajte PRIJAVO preko sistema eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/)

3. Predhodno se pozanimajte o možnostih PRIZNAVANJA IZPITOV

4. Izkoristite UGODNE PLAČILNE POGOJE (5 obrokov/vsak drug mesec)

5. Počakajte na POVABILO na vpis

Informacije o vpisu so objavljene na spletni strani: www.fuds.si pod zavihkom 

VPIS 2017/2018! 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.fuds.si/


V kolikor imate dodatna vprašanja glede študija in potrebujete pomoč pri svoji 
odločitvi ali postopku vpisa,  

kontaktirajte REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE 

Elektronski naslov: referat@fuds.si 

Telefon: 05 907 3461 

Možni so tudi individualni informativni dnevi po predhodnem dogovoru. 

mailto:referat@fuds.si


SE VIDIMO JESENI …. 




