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•  sodoben in zanimiv, s 

skrbno načrtovanim pred-
metnikom in z vsebinami 
usmerjenimi v praktičnost 
in uporabnost  

 

• z neposrednim pretokom 

znanja od učitelja do štu-
denta in individualnim 
pristopom  

 

• z odnosom do študenta, ki 

ne dovoli, da bi kdorkoli 
obupal ali omagal na poti 
do diplome  

 

• kjer so učitelji ponosni na 

dosežke študentov in štu-
denti na ustanovo, v kateri 
študirajo  

 

• z možnostjo sodelovanja 

pri raziskovalnem delu, na 
mednarodnih delavnicah, 
posvetih in konferencah 

 

• Karierni center in svetoval-
ne delavnice - širjenje soci-
alnega kapitala že v času 
študija  
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»Če želite pritegniti bralčevo pozornost, tukaj vstavite 

zanimiv stavek ali citat iz zgodbe.« 
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                                           UVODNIK     

 

Spoštovane študentke in študenti, 

AREMA je akronim naše šole (Visoka šola za regionalni management oz. 

Academy of regional management) in že z imenom začrta glavno vsebino naše-

ga delovanja, predvsem na treh področjih: 

 izobraževalnem, 

 znanstvenoraziskovalnem,  

 strokovnem in projektnem. 

 

Naše poslanstvo in temeljni cilj je, s pomočjo raziskovalno izobraževalnega 

procesa v raziskovalno razvojnem in inovativnem okolju, zagotoviti kakovosten 

študij na področjih evropskega regionalnega managementa in managementa 

transportne logistike ter tako prispevati h krepitvi vloge znanosti in visokih 

tehnologij v razvojnem potencialu regij in družbe nasploh. S tem želimo odločil-

no prispevati h gospodarski moči in harmoničnemu socialnemu razvoju. Sodelo-

vanje AREME z domačimi in tujimi univerzami, visokošolskimi zavodi, 

inštituti ter drugimi organizacijami in gospodarskimi partnerji je usmerjeno v 

enakomeren, enakopraven in trajnostni razvoj regij v Evropi in v Sloveniji ter 

v razvoj znanstvenih disciplin in stroke v obeh študijskih programih, ki jih 

AREMA izvaja.  

 

Vpetost študentov, ne samo v izobraževalno delo, temveč tudi v raziskovalno in 

projektno delo je rdeča nit poslanstva zavoda, ki svoje delovanje gradi na vzaje-

mnem spoštovanju, razumevanju med različnimi kulturami, narodi in jeziki 

ter na visokih moralnih in etičnih standardih. 

 

Razvoj, ohranjanje, poglabljanje in širjenje znanja ter spodbujanje akademske 

svobode in ustvarjanja brez omejevanja, v dobro učiteljev in študentov predstav-

lja temeljno vrednoto, brez katere si delovanja AREME ne znamo in tudi 

nočemo predstavljati. 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite.! 
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V  Č E M  S O  NA Š E  P R E D N O S T I ?  
 

STROKOVNJAKI IZ GOSPODARSTVA 

Pri študiju sodelujejo priznani strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva. Tekom študija študenti spoznajo predsednike 
uprav tujih in domačih podjetij ter predstavnike javne uprave ki neposredno prenašajo svoje izkušnje do študentov. 
 

PRAKTIČEN PREDMETNIK 

Predmetnik je skrbno načrtovan in ne vsebuje vsebin, ki jih manager ne potrebuje pri upravljanju svojega poklica. Predmetnik je 
usmerjen v praktičnost in uporabnost!  
 

REŠEVANJE KONKRETNIH PROBLEMOV 

Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi. Študent dobiva v sklopu študija 
naloge, s katerimi rešuje realne probleme v podjetju oz. ustanovi.  
 

ZAPOSLJIVOST 

Študijski program je interdisciplinaren ter globalno orientiran in s tem konkurenčen na domačem in evropskem trgu dela. 
 

INDIVIDUALEN PRISTOP 

Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden, predavatelji so slehernemu 
študentu dnevno dosegljivi.  
 

MEDNARODNA PRIMERLJIVOST 

Primerljivost ter priznavanje opravljenih obveznosti, izpitov in diplom zagotavlja skladnost študija po bolonjskem sistemu, kar 

omogoča prehodnost in nadaljevanje študija na domačih in tujih univerzah. 

 

Drugačni in atraktivni študij-
ski programi, s sodobnim pris-
topom do učenja managemen-
ta, predmetnikom brez nepot-
rebnega balasta in z življenj-
skimi vsebinami.  

 

Študij za znanje s katerim  

boste kreirali vašo  

prihodnost. 

 

 

 ŠTUDIJ NA AREMI  



 

 

V I S O K O Š O L S K I  S T RO K OV N I  Š T U D I J S K I  P RO G R A M   
 

MANAGEMENT TRANSPORTNE  
LOGISTIKE 

 

je izrazito interdisciplinaren (transport, logistika, pravo, ekonomija, človeški 
viri), s poudarkom na uporabi sodobne informacijske tehnologije v procesu 
vodenja transportno logističnih sistemov. 
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Diplomanti študijskega programa Management poslovne 
logistike bodo poleg temeljnih znanj s področij poslovnih 
in upravnih ved, ekonomije, menedžmenta, informatike , 
transporta in logistike pridobili tudi specializirana znan-
ja in kompetence s področja managementa transportne 
logistike v mednarodnem okolju. Podjetnost, kreativnost 
in kompetence za inoviranje so ključne determinante za 
prilagodljivost in zaposljivost diplomantov. Študijski pro-
gram Management transportne logistike je primerljiv s 
sorodnimi programi v tujini. Diplomanti programa bodo 
zato zanimivi tudi za mednarodno zaposlovanje diplo-
mantov in bodo tako spodbujali prosti pretok delovne sile 
v Evropi. 
 
Oblikovati želimo lik diplomanta, ki bo usposobljen evi-
dentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja 
operativnih rešitev v logističnih procesih organizacije, tran-
sportne logistike, ki bo obvladal standardne metode, pos-
topke in procese v logističnih in upravljavskih procesih.  
 

Diplomant bo usposobljen uporabiti pridobljeno teoretično 

znanje v praksi, bo avtonomen v svojem strokovnem delu, 

zavezan profesionalni etiki. Zmogel bo reševati konkretne 

delovne probleme z uporabo informacijske in komunikacij-

ske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem 

področju. Študijski program Management transportne logis-

tike je namenjen tistim, ki želijo začeti ali nadgrajevati svojo 

poklicno kariero v srednjih in malih podjetjih na področju 

logistike ali ustanavljati lastna podjetja. 

 

Potrebe kadrov s področja logistike ter poznavanjem mana-

gementa transportno logističnih podjetij so najbolj kažejo v 

malih in srednjih podjetjih. A tudi podjetja, ki se ne ukvar-

jajo neposredno z logističnimi storitvami izkazujejo povečano 

potrebo po tem profilu diplomantov. To so denimo trgovci z 

velikimi in pretočnimi skladišči ali pa proizvodna podjetja. 

Pri tem je potrebno izpostaviti praktično naravnanost študi-

ja, ki bo našim diplomantom omogočila še boljše možnosti 

zaposlitve. 
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PREDMETNIK 
D O D I P L O M S K E G A  V I S O K O Š O L S K E G A  S T RO K OV N E G A  

Š T U D I J S K E G A  P RO G R A M A  I .  S TO P N J E  (VS)  MTL 

Študijski program traja tri leta (šest semes-
trov, obsega 180 kreditnih točk) in se  izvaja 
kot redni in izredni študij.  
 
Sestavljen je iz temeljnih predmetov, ki so 
potrebni za razumevanje managementa v 
transportni logistiki.  
 

 

 

Po opravljenih obveznostih  

diplomant pridobi naziv  

 

DIPLOMIRANI/A MANAGER /KA 

TRANSPORTNE LOGISTIKE (VS) 

 PRVI LETNIK - PREDMETNIK KT 

Prvi semester 
1. Osnove transportne logistike 8 

2. Logistika trans. blaga in potnikov 8 

3. 
Infrastruktura v logistiki in urbanizacija 

prometa 8 

4. Trajnostni transport in varstvo okolja 6 

Drugi semester 

5. Informatika v logistiki 8 

6. Uvod v raziskovanje v družboslovju 6 

7. Izbirni predmet I* 6 

8. Projektna naloga I 10 

 DRUGI LETNIK - PREDMETNIK KT 

Tretji semester 

1. Transportno logistična sredstva 8 

2. Management v transportu 8 

3. Globalni logistični tokovi 7 

4. 
Varnost v logističnih procesih in varstvo pri 

delu 
7 

Četrti semester 

5. Planiranje v logistiki 8 

6. Izbirni predmet II* 6 

7. Izbirni predmet III* 6 

8. Projektna naloga II 10 

 TRETJI LETNIK - PREDMETNIK KT 

Peti semester 

1. Pogodbeno pravo v logistiki 8 

2. Ekonomika log. sistemov v transportu 8 

3. Strokovna term. – tuj jezik (AN – NE) 7 

4. Management malih organizacij 7 

Šesti semester 

5. Management oskrbovalnih verig 8 

6. Izbirni predmet IV* 6 

7. Diplomska naloga 16 

 NABOR IZBORNIH PREDMETOV KT 

1. Komunikacija v logistiki 6 
2. Logistika v turizmu 6 
3. Vojaška logistika 6 
4. Projektni management 6 
5. Poslovni procesi 6 
6. Strateški management 6 
7. Mednarodni strateški management 6 
8. Management storitev 6 
9. Izbrana poglavja gospod. prava 6 
10. Etika in poklicni standardi 6 
11. Management kakovosti 6 
12. Management logističnih procesov 6 
13. Management inovacij   
14. Forenzično preiskovanje prometnih nesreč 6 
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VPIS 
 

V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje MTL se lahko vpišejo dijaki z: 

 zaključnim izpitom,  

 poklicno maturo ali maturo,  

 kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program. 

 

Če bo kandidatov več kot razpisnih mest, se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, 
ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma pred-
metnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom.  

 

ROKOVNIK 
 

Kandidati za vpis v dodiplomski študijski program se na razpis prijavijo v treh rokih: 

 

 Prvi prijavni rok traja od 26. februarja do 31. marca 2018.  

 Drugi prijavni rok traja od 1. avgusta do 15. septembra 2018.  

 Tretji prijavni rok traja od 20. septembra do 30. septembra 2018.  

 

Vsi kandidati morajo do predpisanega datuma oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/
prijava/ na 2 načina: 

 Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošte-
va prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega 
z razpisom. Po pošti pa mora v referat AREMA priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi označil, da jih bo 
poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).  

 Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati 
elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do 
roka na naslov, določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je bese-
dilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana referatu AREMA do predpisanega datuma. 

 

Kot pravočasna se upošteva: 

  prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do predpisanega datuma,  

  prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za 
 vpis priporočeno poslana v referat AREMA, Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina, do predpisanega 
 datuma. 
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PREHODI IZ 
  VIŠJIH ŠOL  

  DRUGIH VISOKOŠOLSKIH PROGRAMOV  
 

Za diplomante višjih šol in drugih visokošolskih programov je pripravljen poseben 
intenziven program, s priznavanjem že opravljenih obveznosti. Diplomanti pred začet-
kom študija naslovijo vlogo na Komisijo za študijske zadeve, za priznanje že opravlje-
nih obveznosti na višješolskem študiju.  
 
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem 
študijskem programu. S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija. 

 

Prehodi so možni med: 

 Študijskimi programi iste stopnje, 
 Višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje, 
 Študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
 Študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
 Študijskimi programi za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe. 

 

Študentje lahko prehajajo tudi iz: 

 višješolskih in visokošolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje, 
 univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve ali druge stopnje, 
 študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti v študijske programe tretje stopnje. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, 
 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kre-

ditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete dru-
gega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti 
ali višji letnik v drugem študijskem programu. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

 primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 
 neformalno pridobljena znanja. 

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 



 

 

  

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE  

 
 

Praktično usposabljanje in strokovna praksa veljata za študijsko obvez-
nost in sta nujni sestavni del dodiplomskih študijskih programov. Prakti-
čno usposabljanje bo zaradi uporabne naravnanosti študijskega progra-
ma, v obliki študij primerov ali drugih strokovnih in raziskovalnih oz. 
projektnih nalog, izvajano v gospodarskih in negospodarskih organiza-
cijah, v zasebnem in v javnem sektorju. V praksi in za prakso.  
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Praktično usposabljanje se vrši v obliki projektnega dela, 
ki se zaključi s projektno nalogo v prvem in v drugem 
letniku (skupaj obe projektni nalogi prineseta 20 
ECTS).  

 
AREMA ima sklenjene dogovore o praktičnem usposa-
bljanju študentov tako z gospodarskimi, kot tudi z nego-
spodarskimi pravnimi subjekti v Sloveniji in po želji 
študenta tudi v tujini. 

 

V primerih zaposlenih študentov, bodo imeli študenti 
možnost in pravico praktično usposabljanje oz. projektno 
delo/nalogo opraviti v instituciji, kjer so zaposleni.  

 

Pri projektni nalogi sta predvidena dva visokošolska 
učitelja mentorja ter mentor v inštituciji, kjer bo študent 
nalogo opravljal. Za mentorje iz prakse AREMA orga-
nizira pripravljalno izobraževalni seminar ter posebna 
pisna navodila. 

 
Praktično usposabljanje spremlja izkušen in ustrezno 
usposobljen koordinator prakse, ki je pri svojem delu 
tesno povezan z mentorji. Mentor direktno vodi študenta 
pri izvajanju določenih nalog v okviru praktičnega uspo-
sabljanja v institucijah oz. projektnega dela, kjer se le to 
izvaja. Koordinator je predstavnik šole, ki skrbi za pra-
vilno in nemoteno izvajanje strokovne prakse v zunanjih 
institucijah. Je strokovna in komunikacijska povezava 
med institucijo, kjer se opravlja praksa (pripravlja tudi 
načrte prakse in poročila) in šolo. 

TUTORSTVO 
 

Tutorstvo je oblika pomoči študentom, ki naj bi le-tem 
olajšala študij. Tutorski proces spremlja študente od 
njihovega vpisa pa vse do konca študija. Študentom 
omogoči spoznavanje študentskega okolja, svojih so-
študentov in navsezadnje krepi stike tudi med študenti 
in profesorji ter med drugimi zaposlenimi na AREMI.  
 
Kvalitetna izvedba tutorstva tako olajša študij študen-
tom in s tem pripomore k višanju študijske prehodnosti, 
prejemnikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvalite-
to študija.  

 
Na AREMI smo sistem tutorstva organizirali v okviru 
Centra za karierni razvoj in mednarodno sodelovanje. 
Študente sistematično vodimo skozi študij, in sicer na 
področju njihovega akademskega ali raziskovalnega 
razvoja ter na področju njihovega osebnega razvoja. 
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Mednarodno sodelovanje in vključevanje v skupni evropski 

visokošolski prostor je na AREMI zagotovljeno z izmenjava-

mi študentk in študentov ter visokošolskih učiteljic in učiteljev, 

z vgrajevanjem mednarodnih sistemov kakovosti, s sodelovan-

jem v programih EU. Predmeti študijskega programa so ovre-

dnoteni po mednarodnem kreditnem sistemu (European Cre-

dit Transfer System – ECTS), programi pa so primerljivi s 

podobnimi na drugih visokošolskih zavodih v tujini, kar omo-

goča, da se študijski programi učinkovito vključujejo v medvi-

sokošolsko oz. mednarodno izmenjavo študentk in študentov 

(npr. v okviru programov Erasmus, ali v okviru bilateralnih 

sporazumov).  

 

Razvoj izobraževanja na instituciji sledi sodobnim evropskim 

trendom in priporočilom, oblikovanje izobraževalne ponudbe 

pa je prilagojeno ponudbi sorodnih institucij v tujini in predv-

sem potrebam delodajalcev–domačih in tujih, kar omogoča 

diplomantom konkuriranje za zaposlitev na mednarodnem 

trgu dela. 

Povezovanje znotraj RS in z regijsko primerljivimi pedagoško 

raziskovalnimi ustanovami in učnimi bazami poteka po obli-

kovanih kriterijih ter priporočilih za zagotavljanje boljših 

pogojev in povečanje stopnje internacionalizacije izobraževanja 

kar pomeni, da je na instituciji ažuriranje izobraževalnih pro-

gramov in odprtost k novostim osnovno vodilo, ki omogoča 

ustanovi ugleden položaj glede na sorodne izobraževalne insti-

tucije v Sloveniji, EU in širše. 

 

Sporazumi zagotavljajo semestrski ali celoletni študij na part-

nerski univerzi v tujini. Procesi menjave študentov potekajo 

preko Centra za karierni razvoj in mednarodno sodelovanje. 

Pri menjavi študentov upoštevamo načelo recipročnosti.  

 

MEDNARODNO   

  SODELOVANJE 



 

 

 

DANAŠNJIH NALOG NE MOREŠ  

OPRAVLJATI Z VČERAJŠNJIMI  

METODAMI IN OSTATI V POSLU  

TUDI JUTRI. 
 

 

www.arema.si     info@arema.si 


