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Kratek opis raziskovalnega dela bodočega mladega raziskovalca
Okvirni program usposabljanja:
Okvirni program usposabljanja bo vseboval:
 vpliv sodobne IKT na visokošolsko izobraževanje ter možnosti in značilnosti odpiranja visokošolskega
izobraževanja;
 raziskovanje možnosti uvedbe ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja znanj, pridobljenih z neformalnim,
priložnostnim in odprtim izobraževanjam (npr. MOOC) v visokošolskem sistemu;
 raziskovanje veriženja blokov v poslovne namene in njihove implikacije na visoko šolstvo.
Seznam raziskovalnih programov in projektov:
Program:
 P5-0049 Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja; 1. 1. 2004 ― 31. 12. 2018; vodja, prof.
dr. Dušan Lesjak
Projekt:
 V5-1706 Analiza učinkovitosti vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji (AUV-RRD-SLO); 1. 4.
2018 ― 31. 3. 2020; vodja, prof. dr. Dušan Lesjak
Zaželeno študijsko področje kandidata za mladega raziskovalca:
Poslovna informatika - poznavanje poslovne informatike in trendov na podrčju razvoja in uporabe IKT
Druga želena znanja in kompetence:




pripravljenost za raziskovanje uporabe IKT v izobraževanju in v procesih pridobivanja znanja
pripravljenost za delo v skupini
veselje z učenjem drugih

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

