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Vir: STA

 Fakulteta po zgledu 

najsodobnejših poslovnih 

visokošolskih institucij.

 Razvijamo posameznikove 

prednosti in posebnosti ter 

krepimo »team-spirit«.

 Odnos do študentov gradimo  

na vrednotah zaupanja,  

odprtosti in medsebojnega 

spoštovanja.

 Odprtost fakultete do vseh 

starostnih skupin študentov 

pospešuje medgeneracijski 

prenos znanja.

 Predavatelji so akademsko 

mednarodno uveljavljeni 

strokovnjaki, ki razumejo 

potrebe sodobnega  

poslovnega okolja.

EDINI MEDNARODNO 
UVELJAVLJEN 
INTERDISCIPLINARNI  
ŠTUDIJ MANAGEMENTA  
IN PRAVA ZA DIGITALNO 
POSLOVANJE V SLOVENIJI

ŠTUDIJ V 
LJUBLJANI:

 akademska,

 kulturna in

 logistična prednost.



Dobrodošli na MLC Ljubljana – na naši fakulteti znanje 

plemenitimo z izkušnjami; s pretokom idej in izmenjavo 

mnenj soustvarjamo vaš profesionalni in karierni razvoj. 

Poskrbimo, da spoznate tisto teorijo, metode dela  

ter predvsem prakso podjetij in managerjev, ki veljajo  

za zmagovalce, ki spoštujejo načela sodobnega 

managementa, pravne družbe in drugih vrednot 

družbene odgovornosti. Usmerjeni smo v digitalno 

prihodnost in izzive konkurenčnosti v prihajajoči IT 

tehnologiji in BIG DATA analitiki. Želimo, da je študij  

na MLC Ljubljana za vas prijetna življenjska izkušnja  

in da si že v času študija zgradite zanesljivo trajno 

socialno mrežo. Ker vemo, da je uspeh zelo pomemben,  

se zavedamo svoje odgovornosti in težimo k temu,  

da ga bomo skupaj dosegli. Spoštujemo vse in 

sodelujemo z vsemi, ki pošteno mislijo in delajo!

NAGOVOR DEKANA

Želimo, da je študij  
na MLC Ljubljana  

za vas prijetna  
življenjska izkušnja in 
da si že v času študija 

zgradite zanesljivo  
trajno socialno mrežo.

Dekan, red. prof. 
dr. Srečko Devjak



VISOKOŠOLSKI 
PROGRAM 
MANAGEMENT 
IN PRAVO (VS)

Diplomanti študijskega programa 

Management in pravo (VS) pridobijo:

 Naziv: diplomirani(a) poslovni(a) 

pravnik(ca) (VS)

 Znanja managementa in poslovnega prava 

za samostojno delo na različnih področjih 

srednjega in nižjega managementa

 Praktična znanja s področja uporabe 

sodobnih digitalnih orodij v poslovni praksi 

(SAP, Bisnode, Spletni marketing)

 Priložnost uveljavljanja delovnih izkušenj in 

znanj pri opravljanju visokošolskega študija

MAGISTRSKI 
PROGRAM 
MANAGEMENT 
IN POSLOVNO 
PRAVO
Magistranti študijskega programa 

Management in poslovno pravo pridobijo:

 Naziv: magister(ica) managementa in 

poslovnega prava

 Znanja managementa in vodenja poslovnih 

sistemov in s tem povezana znanja 

poslovnega prava

 Veščine, nujne za uspešne managerje, ki so 

diplomirali na tehničnih, filozofskih, 

medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, 

umetniških in drugih študijskih programih

 Priložnost uveljavljanja delovnih izkušenj in 

znanj pri opravljanju magistrskega študija



»SAP ERP« kot skupni izobraževalni program  

MLC Ljubljana in SAP Slovenija.

Izobražujemo za potrebe uporabnikov 

konkurenčne informacijske tehnologije 

prihodnosti.

MLC Ljubljana nudi:

 Certifikat Sap University Alliance, izdan  

v sodelovanju s SAP Slovenija

 Izobraževanje na sistemu SAP GBI kot edina 

visokošolska ustanova v Sloveniji

 Znanja za optimalno vključevanje v 

upravljavske in druge poslovne procese 

uporabnikov

 Celovito spoznavanje priložnosti poslovanja ob 

podpori SAP informacijske tehnologije in izzive, 

ki jih nove SAP rešitve prinašajo v industriji 4.0

»BIG DATA ANALITIKA« kot skupni izobraževalni 

program MLC Ljubljana in Bisnode d. o. o.

Izobražujemo poslovno analitiko BIG DATA  

in Bisnode baz za konkurenčno poslovanje 

prihodnosti.

MLC Ljubljana nudi:

 Certifikat za področje managementa poslovnih 

tveganj in managementa poslovne rasti

 Izobraževanje na sistemu SAP GBI kot edina 

visokošolska ustanova v Sloveniji

 Izobraževanje za uvajanje naprednih metod in 

orodij podatkovne znanosti ter pametnih podatkov 

v poslovno odločanje sodobnih managerjev

 Izobraževanje managerjev in analitikov za 

povečanje poslovne konkurenčnosti z uporabo 

smart data modelov pri poslovnem odločanju

PONOSNI SMO NA SODELOVANJE

Management in vodenje

Poslovno in davčno pravo 

ter pisanje pogodb

Spletni marketing

Drugi seminarji 

po meri naročnika

DRUGI 
CERTIFICIRANI 
SEMINARJI IN 
AKADEMIJE

S              SLOVENIJA Z



“ Z diplomo sem nadgradil svoje znanje in 

odprle so se mi možnosti za napredovanje 

pri delu, ki ga z veseljem opravljam. ”

ALUMNI KLUB 
MLC LJUBLJANA

Mednarodne izmenjave 

študentov z državami: 

Portugalska, Nizozemska, 

Poljska, Italija in Ciper

Sodelovanje z uspešnimi 

evropskimi univerzami in 

organizacijami

Simon Starc, 

diplomant in policist:

Mirela Hedžić, 

diplomantka in podjetnica:

“ MLC Ljubljana mi je prinesla znanje, ki ga 

redno uporabljam v praksi, in širim svoje 

projekte tudi v tujino, npr. v Nemčijo.”

Kjer ostanemo tudi po koncu 
študija povezani s fakulteto

MEDNARODNO 
SODELOVANJE



MLC Fakulteta za management 
in pravo Ljubljana

Tržaška 207

1000 Ljubljana

+386 (0)59 047 920

+386 (0)40 931 231

+386 (0)40 937 931

+386 (0)51 664 405

info@mlcljubljana.com

Pokličite ali nam pišite,
še najbolj pa smo veseli 
vašega obiska!
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