
DIZAJN MANAGEMENT

---

NOTRANJA OPREMA

---

---

VPISNA MESTA

Število razpoložljivih vpisnih mest za državljane Republike 
Slovenije in državljane drugih držav skupaj: 

---

KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU  

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, 
morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti 
zahtevo za priznanje tujega izobraževanja. Informacije o postopkih 
priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljivi na 
spletni strani Fakultete za dizajn. 

 

---

TRAJANJE ŠTUDIJA

Dve leti oz. štirje semestri (120 ECTS).

---

NAČIN ŠTUDIJA

Izredni.

                        
, 
---

LOKACIJA

Magistrski študij poteka na lokacijah: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 
Trzin in Gerbičeva 51, Ljubljana (House of design management and 
innovation).

---

ŠOLNINA

Šolnine za magistrski študijski program so objavljene v Ceniku storitev 
na spletni strani  Fakultete za dizajn www.fd.si.   

---

VPISNI POGOJI:

V magistrski študijski program Dizajn se lahko vpišejo diplomanti, ki so 
zaključili:

- študijski program Dizajn 1. stopnje oz. študijski program 1. stopnje s  
področja oblikovanja, umetnosti ali arhitekture in dosegli 180 ECTS;

- študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, 
družboslovnih oz. humanističnih), če so pred vpisom opravili preizkus 
nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk  s 
študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunik-
acij ter dizajn managementa;

- visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih strokovnih 
tehniških, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih področij, če so 
pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v obsegu 
30 ECTS točk s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, 
vizualnih komunikacij ter dizajn managementa;
  

- študijske programe tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo 
za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini 
se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja.
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1. LETNIK
I. semester
1. Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju
2. Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja
3. Likovno izražanje
4. Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij                                             
5. Izbirni predmet*

II. semester
6. Kritična analiza vizualnih medijev 
7. Sociologija urbanega prostora
8. Studio za aplikativno ilustracijo 
9. Izbirni predmet*
10. Izbirni predmet*

2. LETNIK
III. semester
1. Dizajn management
2. Pravo intelektualne lastnine
3. Oblikovanje za trajnostni razvoj 
4. Studio za fotografijo, video in interaktivni dizajn
5. Izbirni predmet*

IV. semester
6. Studio za dizajn management 
    - Vodenje multidisciplinarnega projekta
7. Raziskovalne metodologije /
8. Magistrska naloga
 
*IZBIRNI PREDMETI
1. Arhitektura in moda 2. Ergonomija 3. Celostne predstavitve v prostoru 
4. Sodobni tekstilni materiali 5. Vpliv in razvoj sodobnih globalnih 
trendov 6. Kostumografija 7. Svetloba in prostor 8. Les, posebna poglavja 
9. Konstrukcije 10. Steklo 11. Signalizacija - oblikovanje usmerjanja in 
označevanja 12. Dizajn korporativne identitete 13. Informacijski dizajn 
14. Tipografija 15. Dizajn v založništvu 16. Digitalni marketing
17. Kultura sodobnega 18. Projektni management 
19. Finance in računovodstvo za dizajnerje 20. Inovacijska šola

1. LETNIK
I. semester
1. Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju
2. Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja
3. Likovno izražanje
4. Studio za arhitekturno prostorski inženiring                                       
5. Izbirni predmet*

II. semester
6. Kritična analiza vizualnih medijev 
7. Sociologija urbanega prostora
8. Studio za konceptualno in produktno oblikovanje 
9. Izbirni predmet*
10. Izbirni predmet*

2. LETNIK
III. semester
1. Dizajn management
2. Pravo intelektualne lastnine
3. Oblikovanje za trajnostni razvoj  
4. Studio za oblikovanje pohištva 
5. Izbirni predmet*

IV. semester
6.Studio za dizajn management 
   - Vodenje multidisciplinarnega projekta
7. Raziskovalne metodologije 
8. Magistrska naloga

*IZBIRNI PREDMETI
1. Arhitektura in moda 2. Ergonomija 3. Celostne predstavitve v prostoru 
4. Sodobni tekstilni materiali 5. Vpliv in razvoj sodobnih globalnih 
trendov 6. Kostumografija 7. Svetloba in prostor 8. Les, posebna poglav-
ja 9. Konstrukcije 10. Steklo 11. Signalizacija - oblikovanje usmerjanja in 
označevanja 12. Dizajn korporativne identitete 13. Informacijski dizajn 
14. Tipografija 15. Dizajn v založništvu 16. Digitalni marketing
17. Kultura sodobnega 18. Projektni management 
19. Finance in računovodstvo za dizajnerje 20. Inovacijska šola

1. LETNIK
I. semester
1. Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju
2. Zeleno podjetje
3. Družbena odgovornost dizajn managerja
4. Studio za razvoj blagovne znamke eko inovacij                                             
5. Izbirni predmet*

II. semester
6. Kritična analiza vizualnih medijev 
7. Mednarodno poslovanje
8. Studio za konceptualno in produktno oblikovanje
9. Izbirni predmet*
10. Izbirni predmet*

2. LETNIK
III. semester
1. Dizajn management
2. Pravo intelektualne lastnine
3. Oblikovanje za trajnostni razvoj 
4. Studio za promocijo in celostno grafično podobo produkta
5. Izbirni predmet*

IV. semester
6. Studio za dizajn management 
    - Vodenje multidisciplinarnega projekta
7. Raziskovalne metodologije /
8. Magistrska naloga

*IZBIRNI PREDMETI
1. Arhitektura in moda 2. Ergonomija 3. Celostne predstavitve v prostoru 
4. Sodobni tekstilni materiali 5. Vpliv in razvoj sodobnih globalnih 
trendov 6. Kostumografija 7. Svetloba in prostor 8. Les, posebna poglav-
ja 9. Konstrukcije 10. Steklo 11. Signalizacija - oblikovanje usmerjanja in 
označevanja 12. Dizajn korporativne identitete 13. Informacijski dizajn 
14. Tipografija 15. Dizajn v založništvu 16. Digitalni marketing
17. Kultura sodobnega 18. Projektni management 
19. Finance in računovodstvo za dizajnerje 20. Inovacijska šola
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NOTRANJA OPREMA

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

TEKSTILIJE IN OBLAČILA

DIZAJN MANAGEMENT

---

fd.si

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »DIZAJN«

--- 

Magistrski študijski program DIZAJN sestavljajo štiri smeri: Notranja 
oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn man-
agement. Program je zasnovan interdisciplinarno, saj združuje 
znanja z različnih področij, poleg oblikovalskih  tudi tehnološka, 
humanistična, družboslovna in managerska znanja ter se tako 
prilagaja smernicam globalnega gospodarstva, ki od zaposlenih 
zahteva visoko fleksibilnost, širok nabor znanja ter nov način razmišl-
janja, ki poraja inovativne rešitve – vse z namenom zagotavljanja višje 
dodane vrednosti zaposlenega in večje konkurenčnosti organizacije.

Magistrski študijski program v pedagoški proces, poleg temeljnih 
znanj, vključuje najnovejše trende na širšem področju oblikovanja, ki 
so usmerjeni v trajnostni razvoj in družbeno odgovornost. Celotni 
študijski proces temelji na konceptu design thinkinga in se dopoln-
juje s sodobnimi pedagoškimi praksami. V študijskem procesu, 
poleg domačih visokošolskih učiteljev, sodelujejo tudi tuji gostujoči 
predavatelji in strokovnjaki z različnih področij, kar daje programu 
mednarodno dimenzijo. Študenti magistrskega programa pa imajo 
možnost predstavitve svojih projektov na vseh dogodkih v okviru 
fakultete.

Osnova magistrskega študijskega programa so t. i. STUDII, kjer 
študenti pridobivajo praktična znanja preko aplikativnih projektov, ki 
so realno zasnovani za potrebe družbenega okolja in so neposredno 
prenosljivi v gospodarstvo.  Vsi študijski projekti temeljijo na poglo-
bljenih raziskavah z uporabo ustrezne metodologije.

Magistrski študijski program nudi široko izbirnost - študenti lahko 
izbirajo med številnimi izbirnimi predmeti, ki jim omogočajo prido-
bivanje specifičnih kompetenc ter oblikovanje lastnega strokovnega 
profila, ki sovpada z njihovimi individualnimi interesi oz. s potrebami 
podjetja. Koordinator magistrskega programa nudi študentom 
pomoč pri oblikovanju izobraževalnega načrta in skrbi, da se kom-
petence študenta ustrezno dopolnjujejo oz. nadgrajujejo.

Študent zaključi študij, ko uspešno odda in zagovarja magistrsko 
delo. Diplomanti magistrskega študijskega programa po uspešno 
zaključenem programu pridobijo naziv magister/magistrica dizajna.
Diplomanti magistrskega študijskega programa bodo s svojim 
strokovnim znanjem, veščinami in sposobnostmi kompetentno 
opravljali različne naloge na področju razvoja inovativnih, izvirnih in 
tržno zanimivih oblikovalskih rešitev. Zaposljivost diplomantov je 
široka predvsem zaradi, na eni strani, obsežnega splošnega znanja o 
procesih oblikovanja izdelkov in storitev, na drugi strani pa tudi 
zaradi specifičnih znanj, ki predstavljajo v globalnem prostoru 
strokovnjaka, ki razume in zmore upravljati te procese.  V sklopu 
študija bodo študenti pridobili tudi dovolj znanja za kreiranje lastne 
karierne poti oz. za zagon lastnega podjetja ali blagovne znamke.

---

VPISNI POGOJI:

V magistrski študijski program Dizajn se lahko vpišejo diplomanti, ki so 
zaključili:

- študijski program Dizajn 1. stopnje oz. študijski program 1. stopnje s  
področja oblikovanja, umetnosti ali arhitekture in dosegli 180 ECTS;

- študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, 
družboslovnih oz. humanističnih), če so pred vpisom opravili preizkus 
nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk  s 
študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunik-
acij ter dizajn managementa;

- visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih strokovnih 
tehniških, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih področij, če so 
pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v obsegu 
30 ECTS točk s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, 
vizualnih komunikacij ter dizajn managementa;
  

- študijske programe tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo 
za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini 
se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja.

1. LETNIK
I. semester
1. Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju
2. Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja
3. Likovno izražanje
4. Studio za oblikovanje oblačil                                               
5. Izbirni predmet*

II. semester
6. Kritična analiza vizualnih medijev 
7. Sociologija urbanega prostora
8. Studio za oblikovanje in likovno artikulacijo tekstilij 
9. Izbirni predmet*
10. Izbirni predmet*

2. LETNIK
III. semester
1. Dizajn management
2. Pravo intelektualne lastnine
3. Oblikovanje za trajnostni razvoj 
4. Studio za modni in prostorski stilizem 
5. Izbirni predmet*

IV. semester
6. Studio za dizajn management 
    - Vodenje multidisciplinarnega projekta
7. Raziskovalne metodologije 
8. Magistrska naloga

*IZBIRNI PREDMETI
1. Arhitektura in moda 2. Ergonomija 3. Celostne predstavitve v prostoru 
4. Sodobni tekstilni materiali 5. Vpliv in razvoj sodobnih globalnih 
trendov 6. Kostumografija 7. Svetloba in prostor 8. Les, posebna poglavja 
9. Konstrukcije 10. Steklo 11. Signalizacija - oblikovanje usmerjanja in 
označevanja 12. Dizajn korporativne identitete 13. Informacijski dizajn 
14. Tipografija 15. Dizajn v založništvu 16. Digitalni marketing
17. Kultura sodobnega 18. Projektni management 
19. Finance in računovodstvo za dizajnerje 20. Inovacijska šola

---

DODATNE INFORMACIJE

Prevale 10
1236 Trzin
Slovenia

www.fd.si
e-mail: info@fd.si
tel: 059 235 010
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