ŠTUDENTA
pogled

MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Septembra lani sem uspešno zaključil 1. stopnjo študija na Fakulteti za logistiko, za
nadaljnji študij pa sem bil odločen že precej prej. Že v osnovi sem namreč imel v
načrtu, da s študijem nadaljujem po zaključeni diplomi, da pa se bo moj študij
nadaljeval na fakulteti, kjer sem diplomiral, pa sem se odločil tekom študija.
Glavni razlog za to odločitev se skriva predvsem v tem, da sem skozi študij
na 1. stopnji uspel bolje spoznati samo logistiko, področja, ki jih
pokriva ter s kakšno problematiko se strokovnjaki na teh področjih
srečujejo – na podlagi tega pa se je moje zanimanje za
logistiko precej dvignilo in odločitev, da bom ostal na tej
fakulteti ni bila prav težka.
Sam študij se mi dopade predvsem zaradi zelo
študentom prijaznega urnika. Del obveznosti študentje
namreč opravimo preko e-učilnice, torej od doma. Čas
si razporejamo sami, držati se moramo zgolj rokov
postavljenih s strani profesorjev, ostalo pa je na
študentih samih – kdaj in v kakšnem obsegu bomo to
opravili.
Znanja, ki jih pridobivamo tekom študija so res
raznolika, kar pomeni, da smo pripravljeni na vstop na
različna delovna mesta ter sektorje. Sam za zdaj še nisem
vstopil na logistični trg dela, kar se utegne v bližnji
prihodnosti sicer spremeniti, a ne dvomim v to, da mi bodo
znanja, pridobljena tekom študija predstavljala dobro osnovo
za vklop na trg dela.

Ko sem se odločal za magistrski študij, sem raziskal številne magistrske programe
slovenskih fakultet. Ker sem po visokošolski izobrazbi diplomiran ekonomist, je bila izbira
precej velika. Imam tudi večletne delovne izkušnje v družinskem podjetju, zato sem iskal
program, kjer bi lahko svoje znanje nadgradil in pridobil nova znanja, ki mi bodo v
prihodnje v karieri najbolj pomagala.
Ko sem prebral študijski program in predmetnik Fakultete za logistiko, sem
takoj pomislil, da je to program, ki mi bo v danem trenutku lahko dal
največ novega znanja. Iz preteklih delovnih izkušenj tudi vem, da je
logistika zelo pomemben del vsakega podjetja in so posledično
logisti zelo iskani na trgu dela. Tako sem vedel, da po končanem
študiju ne bom imel problema z zaposlitvijo, kar je bila le še
pika na i odločitvi za Fakulteto za logistiko.
Sedaj, ko končujem prvi letnik magistrskega študija, lahko
povem da je študij izredno zanimiv, saj je študijski proces
zelo usmerjen k pridobivanju praktičnega znanja in je zelo
malo neke »piflarije«, predavanja in vaje pa so zelo
interaktivne, kar je vsekakor prednost. Spodbujajo lastno
razmišljanje, hkrati pa je snov tudi bolj razumljiva, če se jo
predebatira, kot da zgolj poslušaš nekoga predavati.
Ogromno je tudi timskega dela in vzpodbujanja k
sodelovanju z ostalimi študenti, kar je vsekakor pozitivno, saj
te nauči komuniciranja, usklajevanja in sodelovanja z ostalimi.
Vse to pa se kasneje potrebuje praktično v vsaki službi. Na
študiju se pridobi veliko različnih znanj različnih področij logistike.
Še posebej všeč mi je, da je veliko dela od doma, preko e-predavanj
in e-vaj, saj si tako lažje razporediš čas in delo. V kolikor pa želiš kaj
raziskovati, pa imaš na fakulteti v laboratorijih na voljo tudi veliko
pripomočkov, ki si jih lahko za potrebe svoje raziskave tudi brezplačno izposodiš.
Pridobljena znanja ti pričnejo zelo hitro koristiti tudi v vsakdanjem in poslovnem
življenju, saj je kot že rečeno študij zelo praktično naravnan, kar pomeni da lahko pričneš
znanja uporabljati takoj, vsekakor pa si po končanem študiju pripravljen za delo.
Študij bi priporočil tistim, ki jih zanima raznoliko delo in vsakodnevno reševanje različnih
problemov, predvsem pa tistim, ki znajo logično razmišljati in se ne bojijo izzivov.
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Zagotovo pa magistrski študij priporočam vsakemu, ki si želi svoje znanje
s področja logistike še poglobiti in narediti korak naprej napram študentom, ki
zaključijo študij na 1. stopnji. Pridobivamo namreč prepotrebno samoiniciativnost ter
skozi različne študije še dodatno spoznavamo področja, ki jih logistika zajema.
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