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Kratek opis raziskovalnega dela bodočega mladega raziskovalca
Okvirni program usposabljanja:
Cilj raziskave je prispevati k razvoju teorije, konceptov in metod za analiziranje poslovne uspešnosti na mikroravni in izvedba empirične raziskave. Raziskovalno usposabljanje poleg priprave in dokončanja doktorske
disertacije predvideva aktivno udeležbo s člankom na mednarodni znanstveni konferenci in objavo znanstvenega
članka v mednarodni znanstveni reviji. Raziskovalno usposabljanje bo potekalo štiri leta predvidenega
financiranja. V primeru skrajšanega financiranja se bo raziskovalno usposabljanje prilagodilo za zadnje leto, ko je
predviden absolvent.
Seznam raziskovalnih programov in projektov:
(i) bilateralni projekt Slovenija-Hrvaška: Malo in srednje podjetništvo na Hrvaškem in v Sloveniji; analiza
podatkov, (ii) bilateralni projekt Slovenija-Črna gora: Analiza turističnega razvoja Slovenije in Črne gore;
metodološki pristop s časovnimi serijami, (iii) Skupni madžarsko-slovenskih projekt pri NKFIH kot vodilni agenciji
»Vpliv kmetijske politike na regionalno prilagajanje v kmetijstvu: madžarsko-slovenska primerjava«. (iv) Prijavljen
temeljni projekt »Notranji in zunanji dejavniki poslovne uspešnosti na mikro ravni«.
Zaželeno študijsko področje kandidata za mladega raziskovalca:
Ekonomija in poslovne vede, management, drugo družboslovje, interdisciplinarne raziskave.
Druga želena znanja in kompetence:
Metodologija in znanje jezikov (posebej angleščina).

Uporabne povezave
Poslanstvo
Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov razvijamo dodiplomske in podiplomske študijske programe ter

programe za izpopolnjevanje s področja managementa. Pri izvajanju teh programov upoštevamo koncept
vseživljenjskega učenja.
V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju izobražujemo
strokovnjake in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom organizacij
zagotavljati trajnostni razvoj družbe.
Vizija
Fakulteta za management Univerze na Primorskem bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih
šol, s prepoznavnim vplivom na uspešnost gospodarstva in širšega družbeno-ekonomskega okolja v prostoru
Srednje in Jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.
http://www.fm-kp.si/
Študijski program 3. stopnje
Doktorski študij na Fakulteti za management daje vrhunska teoretična in strokovna znanja, znanja s področja
znanstvenoraziskovalnih metod, novih znanstvenih modelov in konceptov ter poglablja razumevanje ožjega
vsebinskega področja doktorske disertacije. Omogoča visoko stopnjo individualnosti in fleksibilnosti
študija. Omogoča tesno sodelovanje študentov z mentorjem, ki so priznani vrhunski raziskovalci in pedagogi in
so za svoje znanstvene dosežke prejeli veliko nagrad in priznanj v Sloveniji in tujini. Je znanstvenoraziskovalno
usmerjen – vključevanje in aktivno sodelovanje doktorskih študentov v tekoče raziskovalne programe in
projekte je sestavni del študijskega procesa.
Doktorand pridobi vrhunska teoretična in strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zahtevnih
znanstvenih in strokovnih problemov. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih aplikativnih
študijskih vsebinah programa, doktorand razvije sposobnost abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze
znanj iz širšega področja managementa, vodenja poslovnih sistemov in znanstvenoraziskovalnih projektov,
prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov.
http://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_3_stopnje
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