Inovativni turizem (3. stopnja)
Vsem, ki se usmerjate v raziskovalno ali akademsko kariero na področju turizma,
predstavljamo nov doktorski program Inovativni turizem. S tem programom, ki
predstavlja najvišjo stopnjo študija turizma v Sloveniji, omogočamo študentom
Turistice kontinuiteto univerzitetnega študija turizma na vseh treh stopnjah, obenem
pa odpiramo vrata tudi drugim podiplomskim, doktorskim študentom, ki vidijo svojo
priložnost na pestrem multidisciplinarnem področju preučevanja turizma.
Študijski program 3. stopnje Inovativni turizem je prvi doktorski študijski
program s področja turizma v Sloveniji. Vertikalna nadgradnja obstoječih
študijskih programov Turistice na 1. in 2. stopnji s študijskim programom 3. stopnje
(doktorskim študijem) je aktualen odziv na sodobno turistično prakso in
hkrati izziv za hitro razvijajočo se turistično misel.
Turizem kot najpropulzivnejša panoga 21. stoletja potrebuje kader za poglobljeno
raziskovalno delo v turizmu ter za razvoj kompetenc na področju
inovativnih procesov, proizvodov in komunikacij v turizmu!
Z razvojem kompetenc na področju inovativnosti v turizmu bo doktor znanosti lahko
prispeval nova spoznanja za odkrivanje in zadovoljevanje pristnih turističnih potreb,
znanja za konkurenčno in odgovorno upravljanje turističnih podjetij ter nove pristope
za trajnostni razvoj turističnih destinacij.
Predstavljamo vam program, ki vam bo omogočil poglobljeno in mednarodno
usmerjeno znanstveno-raziskovalno delo ter razvijal nova, interdisciplinarna
znanja za spodbujanje inovativnosti v turizmu.
1. Splošni podatki o študijskem programu
Ime programa: Inovativni turizem
Stopnja programa: 3.
Vrsta študijskega programa: doktorski
Trajanje (v letih in kreditnih točkah): tri leta (šest semestrov), 180 KT
Strokovni naslov: doktor / doktorica znanosti, okrajšava: dr.
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: 8129 (osebne storitve)
Študijsko področje, v katerega se uvršča študijski program (po klasifikaciji ISCED):
81 – osebne storitve
Znanstvene discipline, na katerih temelji študijski program (po klasifikaciji Frascati):
Druge vede
2. Temeljni cilji študijskega programa
Cilj študijskega programa Inovativni turizem 3. stopnje na UP je izoblikovati profil
doktoranta za potrebe turistične dejavnosti, ki bo usposobljen tako za raziskovalno kot
tudi aplikativno delo v turizmu ter ima specifična znanja in kompetence s področja
inovativnega turizma, ki bodo lahko ob upoštevanju vseh interesnih skupin in okolja
odgovorno prispevala k dvigu konkurenčnosti turističnih storitev in produktov na
slovenskem in mednarodnem turističnem trgu.

Cilj programa je doktorantom podati strokovno poglobljen uvid v splošne/klasične,
predvsem pa specifične/trendovske vsebine turizma ter metodološka in raziskovalna
znanja s pomočjo katerih bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo, za
samostojno razvijanje inovativnih rešitev, kreacijo novih znanj ter njihovo aplikacijo v
praksi, za vodenje najzahtevnejših gospodarskih in negospodarskih sistemov ter
znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega
področja in za razvijanje kritične refleksije.
Med pomembnimi cilji študijskega programa Inovativni turizem je tudi spodbujanje
študentov h kontinuiranemu študiju od 1. do 3. stopnje študija. Splošnemu študiju I.
stopnje, sledi specialistično usmerjeni študijski program II. stopnje Turizem, katerima
sledi ozko specializirani program III. stopnje Inovativni turizem. Doktorandi III.
stopnje bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo, ki bo z zaključnim delom
predstavljalo nov prispevek k znanosti, po zaključku študija pa omogočalo plodno
zaposlitev in dvig kakovostne ravni turizma
3. Kompetence diplomanta
Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti razvijali naslednje
splošne in predmetno-specifične komepetence:
3. 1. Splošne kompetence










sposobnost za izbiro in uporabo primernih znanstveno-raziskovalnih metod,
postopkov in procesov v širšem spektru problemov v spremenljivih okoliščinah ter
kreacija novih znanj in rešitev;
usposobljenost za samostojen študij, za razvijanje kritične refleksije, za pridobitev
socialnih in komunikacijskih spretnosti, za presojo aktualnih dogodkov in njihovo
umestitev v širši kontekst, razlaganje in vrednotenje družbenih fenomenov;
sposobnost prenosa pridobljenih znanj v prakso - na konkretna področja turizma
ter sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih
metod in postopkov;
sposobnost vodenja skupine, kooperativnosti in timskega dela;
zavezanost profesionalni etiki in sposobnost etične refleksije;
zmožnost kritičnega razumevanja konceptov in znanstvenih izhodišč ter sodobnih
dosežkov, ki usmerjajo študenta/-ko k analiziranju in reševanju izzivov in
problemov v turizmu.

3.2. Predmetno specifične kompetence






usposobljenost za nadaljnji samostojni in timski raziskovalni študij in samostojno
poglabljanje različnih temeljnih in aplikativnih vprašanj s področja turizma in
novosti in inovacij v turizmu;
razumevanje splošne strukture in interpretacij temeljnih turističnih disciplin ter
povezanosti med njenimi poddisciplinami;
obvladovanje teoretskih problemov turistične stroke in njihovih rešitev;
obvladovanje različnih raziskovalnih metod ter samostojno delo s pomočjo
raziskovalnih in interpretativnih metod s področja turizma;











4.

zmožnost raziskovanja na področju turizma s poudarkom na inovativnih pristopih
in kreativnosti ter predstavljanja rezultatov kritični javnosti;
razvijanje in uporaba raziskovalnega pristopa za pridobivanje novega znanja;
izvajanje akcijskih raziskav in aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja
turističnih pojavov, tako na lokalnem, regionalnem kot tudi v mednarodnem
kontekstu;
razumevanje delovanja turističnih sistemov v konkretni globalni družbeni situaciji
in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na
področju turizma;
sposobnost za prenos teoretičnih in raziskovalnih spoznanj na področju turizma v
konkretno okolje, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova
uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije ter z uporabo
ustreznih komunikacijskih tehnik med različnimi dejavniki v situaciji soodvisnosti
za zagotavljanje kvalitetnih turističnih storitev, tako v lokalnem kot tudi
mednarodnem.
Mednarodna primerljivost študijskega programa

V študijo mednarodne primerljivosti smo uvrstili štiri primerljive doktorske študijske
programe priznanih univerz iz Evrope in ZDA.
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5. Predmetnik
Študijski program 3. stopnje Inovativni turizem je zasnovan kot triletni doktorski
študij. Študent mora za njegovo uspešno dokončanje zbrati 180 KT (ECTS). V vsakem
letniku študent lahko zbere po 60 KT.

V prvem letniku so predmeti naslednji: obvezni metodološki (6 KT), praktikum za
pripravo dispozicije (6 KT) in trije predmeti, ki pokrivajo multidisciplinarnost turizma
(18 KT) ter delo na dispoziciji doktorske naloge (18 KT), dva predmeta pa sta izbirna
(po 6 KT). Izbirne predmete študent izbere ob posvetovanju z mentorjem, skladno z
izbrano temo doktorata.
V drugem letniku sta obvezna predmeta s področja pisanja in objavljanja znanstvenih
besedil (3 KT) ter dva predmeta, ki pokrivata področje inovativnosti v turizmu (po
6KT), priprava in predstavitev doktorske dispozicije ter delo na disertaciji (33 KT).
Študentje izbirajo tudi med dvema izbirnima predmetoma (12 KT).
Tretji letnik je namenjen individualnemu študiju študenta ter samostojnemu
raziskovalnemu delu in pripravi ter zagovoru doktorske disertacije (60 KT).
Študent izbira notranje izbirne predmete iz nabora ponujenih predmetov znotraj
študijskega programa 3. stopnje Inovativni turizem.
Študent lahko izbira med notranje in zunanje izbirnimi predmeti.
Notranje izbirni predmeti so predmeti, ki jih študent izbira znotraj študijskega
programa Inovativni turizem.
Zunanje izbirne predmete lahko študent izbira v okviru doktorskih študijskih
programov slovenskih in tujih visokošolskih zavodov.
Predmetnik je v priponki.
6. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V doktorski študijski program 3. stopnje Inovativni turizem na Univerzi na
Primorskem Fakulteti za Turistične študije – Turistica se lahko vpišejo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem študijskem programu 2. stopnje, če je ovrednoten
s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.
Z vsemi kandidati bo opravljen ustni razgovor, v katerem bo kandidat predstavil svoje
videnje študija, ambicije in področja zanimanja.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno
predhodnega študija in na osnovi ustnega razgovora v okviru katerega bodo
ovrednoteni: kandidatov/kandidatkin življenjepis, morebitne dosedanje objave in
izkušnje ter idejna zasnova doktorske dispozicije.

7. Merila za priznavanje formalnih in neformalnih znanj in spretnosti
Na študijskem programu 3. stopnje Inovativni turizem se upoštevajo tudi znanja in
spretnosti, pridobljena pred vpisom v




različnih oblikah formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe na podiplomski
ravni,
v programih za izpopolnjevanje,
v različnih oblikah neformalnega izobraževanja.

Študentje znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkažejo s spričevali
in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta,
da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo po sistemu ECTS.
Individualne vloge za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom
obravnava in sklepa pristojni organ UP FTŠ Turistica, v skladu z merili za priznanje, ki
jih sprejme Univerza na Primorskem. Določila o priznanju znanja in spretnosti,
pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri
priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih med študijem, v kolikor je to v obliki
učnega sporazuma dogovorjeno vnaprej.
8. Napredovanje po študijskem programu
Študent se lahko vpiše v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Inovativni turizem z
doseženimi 54 KT od 60 KT študijskega programa, pri čemer manjkajočih 6 KT ne sme
pripadati obveznim predmetom, lahko pa izbirnim predmetom.
V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo se vpis v naslednji letnik dovoli tudi z
doseženimi 48 KT. Vlogo študenta obravnava Komisija za študijske zadeve UP FTŠ
Turistice. Manjkajoče obveznosti iz prvega letnika mora študent opraviti do vpisa v 3.
letnik.
Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz prvega letnika ter vsaj doseženih
54 KT od 60 KT 2. letnika študija ter potrjena tema doktorske disertacije. V
izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi na Komisijo za
študijske zadeve UP FTŠ Turistica, se vpis v 3. letnik omogoči tudi z doseženimi 48 KT.
Vse manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do zagovora doktorske disertacije.
Pred zagovorom doktorske disertacije mora študent opraviti tudi obveznost objave
prispevka v znanstvenih revijah.
Če študent ne opravi vseh obveznosti, lahko letnik ponavlja. Status ponavljavca študent
lahko izkoristi le enkrat. Študent se lahko ponovno vpiše v isti letnik, če zbere vsaj 24
KT tega letnika.
Z napredovanjem, ponavljanjem ali absolventskim stažem študent ohranja status
študenta in s tem pravice, obveznosti in ugodnosti, določene z zakonom.
Študijski program je individualno zasnovan in ne predvideva tutorskega svetovanja in
usmerjanja. Na področju svetovanja in usmerjanja med študijem bo študent sodeloval
z mentorjem.

Študent lahko napreduje in dokonča študij v krajšem času, kot je predvideno s
študijskim programom. Pogoje za hitrejše napredovanje določi senat fakultete.
9. Merila za prehode med programi
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem
šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki
urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja
na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na
drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva
primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v
prvem študijskem programu.
V 2. oziroma 3. letnik doktorskega študijskega programa Inovativni turizem se po
merilih za prehode vpiše študent sorodnega doktorskega študijskega programa 3.
stopnje in magistrskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti
(študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Inovativni turizem,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja
pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Inovativni turizem
in
- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi
(primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta).
V 2. letnik doktorskega študijskega programa Inovativni turizem se po merilih za
prehode lahko vpiše tudi
a) diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11.
6. 2004) ali
b) diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, če je kandidat pred
tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava Komisija za študijske
zadeve 2. in 3. stopnje UP FTŠ Turistice, ki pri obravnavi poleg (sorodnega) področja
upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med
študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne
izpite.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v
tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja
priznana pravica do nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu
Inovativni turizem.

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh
opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat
prehaja.
10. Dokončanje študija
Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, ki jih predvideva
program (doseženih 180 KT), tj. opravljeni vsi izpiti, s programom predpisano
individualno raziskovalno delo, opravljene obveznosti pri posameznih predmetih in
uspešen zagovor doktorske disertacije. S pozitivno oceno doktorske disertacije in
njenega zagovora doktorand zaključi študij. V izjemnih primerih je mogoče študij
zaključiti tudi, če doktorand ne opravi obveznosti objave znanstvenega članka, če je leta sprejet v objavo. V tem primeru se promocija v doktorski naziv izvede po objavi.
Priprava in zagovor doktorske disertacije: Priprava disertacije je povezana
predvsem z individualnimi konzultacijami študenta z mentorjem. Disertacija je
avtorsko znanstveno-raziskovalno delo, s katerim študent doktorskega študija dokaže,
da poglobljeno obvlada teoretske in metodološke koncepte, da je usposobljen za
samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s
preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev. Izdelano
doktorsko disertacijo pregleda komisija, ki jo imenuje fakulteta.
Celoten postopek ureja Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na
Univerzi na Primorskem.
Pred zagovorom doktorske disertacije mora študent objaviti vsaj en izvirni znanstveni
članek v indeksiranih revijah.
Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije doktorand prejme diplomo, ki je javna
listina.
11. Dokončanje posameznih delov študijskega programa
Program ne vsebuje tovrstnih delov.
12. Možnostih zaposlovanja diplomantov
Doktorandi študijskega programa tretje stopnje Inovativni turizem se bodo lahko
zaposlili na naslednjih področjih:




raziskovanje: samostojno vodenje in znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo v
znanstvenih in visokošolskih institucijah;
gospodarstvo: vodstvene funkcije v domačih in tujih turističnih organizacijah,
raziskovalno/razvojni oddelki turističnih podjetij;
javni sektor: najzahtevnejša strokovna in vodstvena dela v državnih (regionalnih,
lokalnih) organizacijah (LTO, RTO, STO, ministrstva, državne službe – za
regionalni razvoj, itd.).

