Spoštovani športniki.
Odločitev za študij je ena izmed pomembnejših odločitev v življenju posameznika, katera mora biti
tehtno sprejeta. Dodatna znanja omogočajo konkurenčno prednost in odlična znanja študenti na naši
fakulteti vsekakor pridobijo. Na DOBA Fakulteti nudimo pet dodiplomskih in tri podiplomske
študijske programe, katere izvajamo v edinstveni, sodobni e-obliki.
Zaradi izjemne fleksibilnosti je študij na daljavo / e-študij, prava alternativa za vse aktivne, zaposlene
ljudi, predvsem pa za športnike, ki zaradi svojih drugih obveznosti ne morejo obiskovati klasičnih
predavanj. Prednosti e-študija za športnike so:




študirajo lahko zjutraj, dopoldne, popoldne ali zvečer, takrat ko nimajo športnih obveznosti;
študij v celoti poteka online in tako lahko študirajo kjerkoli in kadarkoli, le dostop do
interneta je potreben.

O izjemnih prednostih online študija in na sploh študija na DOBA Fakulteti lahko preberete več na
naši spletni strani, kjer boste zasledili tudi mnenja naših študentov.
V nadaljevanju vam posredujemo tudi video izjavo našega študenta Žige Jegliča, slovenskega
hokejista, kateri je navdušen in uspešen študent DOBA Fakultete - http://bit.ly/15ImfjU
Se sprašujete, zakaj DOBA Fakulteta?
Na DOBA Fakulteti imamo več kot 13-letne izkušnje in preko 2800 Dobinih e-diplomantov.
V letošnjem letu na DOBA Fakulteti študira preko 1300 e-študentov v naših akreditiranih študijskih
programih. Njihova uspešnost in zadovoljstvo s študijem sta visoka. Prav pozitivne izjave naših
študentov in diplomantov pa nas motivirajo za delo ter nadaljnji napredek in razvoj.

diplomant programa Marketing, športnik
Jernej Damjan
Vedno sem si želel študirati, ampak ob moji odsotnosti je bilo to nemogoče. Študij na
daljavo na DOBA Fakulteti pa mi to omogoča. Vse kar potrebujem je dostop do interneta.
Res je, da sem na začetku mislil, da bo usklajevanje šole in športnih obveznosti težje.
Sedaj pa ugotavljam, da nimam popolnoma nobenih težav. Za študij marketinga pa sem
se odločil, ker bi rad ostal v športu vendar ne kot trener. Imam dobre govorne in
komunikacijske sposobnosti in ker vidim, da je na področju marketinga v smučarskih skokih še veliko lukenj, ki bi
jih rad zakrpal ko zaključim športno pot.

Veselimo se sodelovanja z vami in vašimi člani športne zveze.
Za vse dodatne informacije sem vam na voljo na spodnjih kontaktih.
Lep pozdrav,
Nuša Lazar
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