Študijski
program
2. stopnje

Management korporativne varnosti
Magistrski študijski program (2 letni študij)
Izredni študij

Cilj študija
Omogočiti obvladovanje
poslovno varnostnih
mehanizmov v
gospodarstvu, industriji,
državnih institucijah in
civilni družbi.

Zakaj Management korporativne
varnosti?
→ Študij za poklic prihodnosti. Študij daje multidisciplinarna teoretična in praktična
znanja s področja managementa in obvladovanja najrazličnejših tveganj v podjetju.
→ Nadgradnja širokega poslovnega znanja. Študij omogoča spoznavanje vsebin,
ki so značilne za korporativno varnost: geostrateški in politični vidiki varnostnih
tveganj, varnostni standardi v poslovnih procesih, upravljanje varnostnih tveganj,
načrtovanje in razvoj korporativne varnosti na vseh nivojih, procesi nadzora, gospodarsko poizvedovanje in mehanizmi za obvladovanje najrazličnejših tveganj.
→ Spoznavanje globalnega poslovnega okolja. Tekom študija se obravnava
številne primere iz domačih in mednarodnih podjetij, ki jih predstavljajo vrhunski
strokovnjaki na področju varnosti v regiji.
→ Mreženje in osebni pristop. Študij poteka v manjših skupinah, ki omogočajo
neposredno sodelovanje predavateljev in študentov.

Komu je študij namenjen?
→ Managerjem in strokovnjakom s področja korporativne varnosti, ki si želijo
razširiti svoje poslovno znanje in pridobiti širšo perspektivo za dobro
razumevanje globalnega poslovnega, informacijsko-komunikacijskega in
varnostnega okolja.
→ Tistim, ki si želijo pridobiti znanje za vodenje oddelkov na področju korporativne varnosti v javnem in gospodarskem okolju ter mednarodnih korporacijah.
→ Podjetnikom in zaposlenim v sistemih, ki delujejo na področju energetike,
telekomunikacij, informatike, transporta, financ in vsem, ki se srečujejo z
vprašanjem varnosti ter tveganj v organizacijah.

www.gea-college.si

Management
korporativne
varnosti
Magistrski študijski
program

Študijski program in način študija
→ RAZPISANE SMERI:
• Korporativni varnostni manager
• Korporativni varnostni manager - podjetnik

Predmetnik
I. LETNIK

→ POGOJI ZA VPIS: diploma 1. stopnje ali starega visokošolskega strokovnega
študijskega programa. Možen je tudi vpis neposredno v 2. letnik. Podrobnosti
o vpisnih pogojih so na voljo na spletni strani: www.gea-college.si.
→ TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.
→ PRIDOBLJENI NAZIV: magister/magistrica korporativne varnosti.
→ IZREDNI ŠTUDIJ: izvaja se po razporedu, ki je prilagojen zaposlenim (študentom). Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah
dopoldne.
→ PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI: na podlagi znanj, ki jih je posameznik pridobil s formalnim ali neformalnim izobraževanjem na tečaju, delavnici
ali seminarju, se lahko prizna del študijskih obveznosti.
→ DODATNE AKTIVNOSTI IN PREDNOSTI: mednarodna izmenjava (študij ali
praksa) na več kot 30 partnerskih institucijah, podpora Kariernega centra, mednarodna konferenca, Alumni klub, ekskurzije in druge študentske aktivnosti. Študij je
podprt tudi s sodobnim e-portalom, ki nudi študijske vsebine 24 ur na dan.

Velika dinamika poslovnega okolja
in stanje kriznih razmer sta danes postali stalnici. Tisti,
ki tega ne razumejo, ostajajo v preteklosti. Ujemite
prihodnost in dovolite, da vas s pomočjo interdisciplinarnih znanj, ki temeljijo na prenosu dobrih praks iz
neposrednega poslovnega okolja, opremimo, da boste
sposobni obvladovati tveganja in ustvarjati nove poslovne priložnosti.
doc. dr. Denis Čaleta, predavatelj, predsednik Slovenskega
združenja korporativne varnosti

Skupni obvezni predmeti
•• Management korporativne varnosti
•• Geostrateški in politični vidiki varnostnih
tveganj v mednarodnem poslovnem okolju
•• Pravni vidiki korporativne varnosti
•• Ekonomika obvladovanja tveganj v
poslovnem okolju
I. in II. LETNIK

Obvezni smerni predmeti
Smer Korporativni varnostni manager
•• Varnostni standardi v poslovnih procesih
•• Upravljanje varnostnih tveganj
•• Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti
Smer Korporativni varnostni manager –
podjetnik
•• Trženje/Marketing
•• Finance
•• Procesi nadzorstva v korporativnem
varnostnem okolju
Izbirni predmeti (študent izbere dva):
•• Management človeških virov
•• Okoljski vidiki korporativne varnosti
•• Metode raziskovanja varnostnih pojavov
•• Zavarovalništvo v procesih zagotavljanja
gospodarske varnosti
•• Gospodarsko poizvedovanje in varovanje
poslovnih informacij
•• Informacijska varnost
•• Študijski praktikum opravlja študent v 1.
in 2. letniku

•• Magistrsko delo

GEA College je sodoben izobraževalni center in vodnik na
poti k poslovni odličnosti.
GEA College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managementu. Preko vpetosti v poslovno okolje spodbuja razvijanje inovativnih idej ter širjenje
znanja in zavesti o tem, da je podjetništvo gonilna sila razvoja gospodarstva.
CENTER VIŠJIH
ŠOL

FAKULTETA ZA
PODJETNIŠTVO

POSLOVNOIZOBRAŽEVALNI CENTER

Višješolski programi

Dodiplomski programi

• Ekonomist
• Poslovni sekretar
• Informatika
• Organizator socialne mreže
• Gostinstvo in turizem

• Podjetništvo
• Premoženjsko svetovanje
Magistrski programi

• Poslovni seminarji in
delavnice
• Usmerjena poslovna
izobraževanja
• Izobraževanja v podjetjih

(2 letni študij):

(3 letni študij):

(2 letni študij):

• Podjetniški management
• Management korporativne
varnosti

GEA College - Fakulteta za podjetništvo
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
T: (01) 588 13 00
F: (01) 568 82 13
E: podiplomski@gea-college.si

www.gea-college.si

BREZPLAČNA ŠTEVILKA
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