
Opis smeri

Magistrski program Dizajn je usmerjen v trajnostni razvoj, saj upošteva 

vse zakonitosti trajnostnega oblikovanja in na ta način krepi zavest 

študentov o pomenu tega vidika za našo prihodnost. Smer Dizajn 

management na podiplomski stopnji je nadgradnja dodiplomskega 

programa Dizajn management, njegov temeljni cilj pa je poglabljanje 

znanja na področju oblikovanja in upravljanja procesov ter sposobnosti 

študentov za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno-razis-

kovalnih metod, kajti za optimalno izkoriščanje potenciala oblikovanja v 

podjetju mora dizajn manager delovati tako na strateški, taktični (orga-

nizacijski) in operativni ravni. Kompetence, ki jih bodo pridobili študenti 

na 2. stopnji študijskega programa Dizajn, smer Dizajn management  

jim bodo zagotavljale uspešno:

-  upravljanje oblikovalskih projektov, kjer bo njihova osrednja naloga 

zagotavljati, da so oblikovalski projekti zasnovani tako, da ustrezajo 

identificiranim poslovnim ciljem, 

- upravljanje aktivnosti oblikovanja kot ustvarjalnega procesa, ki je 

usmerjen k uporabnikom in k reševanju problemov,

- upravljanje oblikovalskega procesa znotraj organizacije v okviru 

različnih oblikovalskih disciplin in funkcionalnih področij ter

usposobljenost za strateško uporabo dizajna.

Magistrski program Dizajn management tako usposablja študente za 

vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov z razvito kritično refleksijo. 

Magistrski študenti imajo v okviru študijskega procesa veliko možnosti, 

da se vključijo v projektno delo ter v temeljne raziskovalne naloge.  Po 

končanem študiju bodo diplomanti pridobili naziv magister/magistrica 

dizajna, z navedbo smeri študija.

Diplomanti programa Dizajn, ki bodo diplomirali na smeri Dizajn man-

agement bodo zaposljivi v večjih in manjših gospodarskih družbah, 

predvsem v tistih gospodarskih panogah, kjer se razvijajo tako 

tehnološko, kot oblikovalsko vrhunsko izdelani produkti z visoko 

dodano vrednostjo. Zaradi interdisciplinarnosti znanj, so jim 

omogočene zaposlitvene možnosti v podjetjih, ki so vpeta v širši 

mednarodni prostor, kjer bodo usposobljeni za pripravo inovativnih 

dizajnerskih rešitev, ki bodo povečale možnosti prodora in razvoja 

(slovenskega) oblikovanja. V teh podjetjih bodo lahko prevzemali 

vodstvene položaje, saj  jim bo široko oblikovalsko znanje ter pozna-

vanje upravljalskih procesov, nudilo priložnost za vodenje najzahtevne-

jših oblikovalskih projektov, tako strateškega, kot taktičnega in projekt-

nega dizajn managementa.
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1. LETNIK

I. semester

1. Miselne invencije

2. Studio za razvoj blagovne znamke

3. Studio za interdisciplinarne eko inovacije

4. Zeleno podjetje

5. Studio za konceptualno oblikovanje

II. semester

6. Družbena odgovornost dizajn managerja

7. Raziskovalne metodologije v dizajn managementu

8. Pravo intelektualne lastnine

9. Studio za vodenje multidisciplinarnega projekta I

10. Izbirni predmet

2. LETNIK

III. semester

1. Studio za promocijo in celostno grafično podobo produkta

2. Inovacijska šola

3. Kritična analiza

4. Studio za vodenje multidisciplinarnega projekta II

5. Izbirni predmet

IV. semester

6. Mednarodno poslovanje

7. Studio za produktno oblikovanje

8. Magistrska naloga

9. Izbirni predmet

IZBIRNI PREDMETI 
1. Oblikovanje in prototipiranje II

2. Finance in računovodstvo za dizajnerje

3. Kultura sodobnega

4. Projektni management
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Vpis

Po vpisu v magistrski študijski program, lahko študent s pisno vlogo, ki jo 

naslovi na Komisijo za študijske zadeve, zaprosi za priznanje znanj in 

spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih 

okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o postopku in 

merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki 

ga je sprejel Senat Fakultete za dizajn. 

Preizkus nadarjenosti

Vsi kandidati morajo pred vpisom na FD opraviti pisni in ustni del preiz-

kusa nadarjenosti za študij dizajna. 

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer 

se preverja sposobnost kandidata glede na: 

- nadarjenost za oblikovanje, 

- kreativnost,

- sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,

- sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava), kvaliteto 

izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

- motive in afiniteto do dizajna,

- sposobnost kritičnega mišljenja,

- sposobnost abstraktnega mišljenja,

- ustvarjalnost,

- povezovanje vsebin,

- retorične sposobnosti.

O točnih terminih preizkusa nadarjenosti so kandidati obveščeni po 

pošti.

Način študija in vpisna mesta

Način študija je izredni, število prostih vpisnih mest je za državljane RS in 

državljane članice EU 30.

Trajanje študija

Študijski program 2. stopnje traja dve leti (4 semestri) in obsega skupaj 

120 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil: 

- študijski program Dizajn 1. stopnje in dosegel 180 ECTS

- študijski program iz drugih strokovnih področij 

(tehničnih, naravoslovnih, humanističnih), če so pred vpisom opravili 

preizkus nadarjenosti.

Šolnina

Šolnina za izredni študij na 2. stopnji študijskega programa Dizajn je 

določena v skladu z veljavnim cenikom. Cenik je dostopen na spletni 

strani fakultete: http://www. fd.si.

.

Kontakt

Fakulteta za dizajn, 

samostojni visokošolski zavod, pridružena članica UP

Prevale 10

1236 Trzin, Slovenija

Referat za študentske zadeve (2. stopnja):

e- mail: info@fd.si

tel: 059/23 50 10

fax: 059/23 50 12

Predmetnik


