Spoštovane bodoče študentke,
spoštovani bodoči študenti,
Kljub obdobju, ki ga sedaj preživljamo in doživljamo, verjamem, da se odločate za nadaljnje popotovanje pridobivanja novih znanj. Sedaj
je ravno pravi čas, ko se lahko poglobite v vaše želje in resnično ugotovite, kaj si želite za vašo karierno pot. Verjetno ste opazili, kako
logistika v tem času igra pomembno vlogo. Samo dobava hrane, dostava poštnih pošiljk, farmacevtska oskrba, virtualna komunikacija
itd., kar se nam je še pred časom zdelo povsem samoumevno. Področje logistike je tako dinamično obarvano in zajema toliko različnih
disciplin, da je odkrivanje in pridobivanje znanja lahko precej zabavno in v tem duhu lahko zakladnico znanja precej obogatite.

Naj vas povabim, da se nam pridružite na atraktivni študijski poti pridobivanja novih kompetenc s področja
logistike in oskrbovalnih verig.
Logistika kot veda je eno najhitreje razvijajočih področij in predstavlja steber gospodarstva.
V duhu tega na fakulteti sledimo trendom tega področja ter jih hkrati napovedujemo tako v slovenskem kot
tudi širšem okolju - od digitalizacije, robotizacije, avtomatizacije, pomena človeških virov v logistiki,
pomembnosti odlične komunikacije v oskrbovalnih verigah in tako naprej. Vse sodobne in aktualne tematike
vključujemo v študijski program. Zahvaljujoč temu smo mednarodno priznani, saj je naš magistrski študijski
program mednarodno akreditiran preko evropske akreditacijske hiše ECBE in ameriške akreditacijske hiše
ACBSP. To je dokaz, da je študijski program odlično pripravljen, v skladu s smernicami kakovosti, ki jih
omenjeni akreditaciji predpisujeta. Prav tako je dodana vrednost študijskega programa modul, ki je
pripravljen v skladu s predpisanimi smernicami Evropskega logističnega združenja.
Tako boste v okviru dveh let pridobili kompetence za uspešnega vodjo za doseganje
zastavljenih ciljev določenega logističnega sektorja, uspešno načrtovanje oskrbovalnih verig in
posledično logističnih sistemov. Nekateri izmed vas imate tudi željo po razvijanju novih rezultatov na
področju logistike, zato ste vabljeni na doktorski študijski program, ki je izrazito znanstveno
raziskovalno obarvan.
V kolikor je v vas vsa ta barvitost področja logistike in oskrbovalnih verig prebudila pozornost ali ste
že na tej poti in želite pridobiti nova odlična znanja, potem je magistrski študij Logistika
sistemov Fakultete za logistiko prava odločitev, saj boste na študijski poti pridobili nova
znanja in dognanja, da boste lahko ravno vi tisti, ki boste kreirali prihodnost logistike in
oskrbovalnih verig.

Dobrodošli torej na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru na magistrskem študijskem
programu Logistika sistemov ali doktorskem študijskem programu Logistika sistemov.
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