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1. stopnje

Cilj študija Zakaj Ekonomist?
→   Znanje za obetavno karierno pot. Študij zagotavlja široko izobrazbo s pou-

darkom na področjih komerciale, finančnega poslovanja in računovodstva, ki 
vsakomur omogoča konkurenčno prednost na trgu dela.

→   Razvijanje osebnih potencialov. Študij spodbuja razvijanje sposobnosti kre-
ativnega in inovativnega razmišljanja in obvladovanje komunikacijskih veščin. 
Omogoča tesno sodelovanje študentov in predavateljev.

→   Sodoben študij po meri posameznika. Študijske obveznosti so prilagojene 
študentu (športniku, podjetniku, zaposlenemu). Na voljo je elektronski referat 
in študij na daljavo, ki poteka v spletni učilnici.

→   Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki z različnih področij. Predavatelji 
se poslužujejo različnih metod poučevanja, s katerimi želijo študente motivi-
rati k samoiniciativnosti in jim zagotoviti eksplicitno in oprijemljivo znanje.

Komu je študij namenjen?
→   Tistim, ki si želijo pridobiti uporabno znanje s področja trženja, logistike, 

financ in računovodstva in tako uspešno konkurirati na trgu dela.

→   Vsem, ki imajo vizijo ustanoviti svoje podjetje ali nadaljevati z vodenjem 
uveljavljenega družinskega podjetja, ki deluje na področju logistike, prodaje 
ali računovodstva.

→   Podjetnikom z izkušnjami, zaposlenim na upravno-administrativnem podro-
čju in vsem, ki želijo svoje znanje ekonomije nadgraditi.

www.gea-college.si

Nuditi uporabna znanja za 
vodenje in obvladovanje 
raznovrstnih poslovnih 
procesov na področju 
trženja, prodaje, nabave, 
logistike, zagotavljanja 
kakovosti in računovodstva. 



Študijski program in način študija
→   POGOJI ZA VPIS: opravljena poklicna ali splošna matura ali zaključni izpit 

oziroma diploma pred letom 2002. Podrobnosti so na voljo na spletni strani: 
www.gea-college.si.

→   TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

→   PRIDOBLJENI NAZIV: ekonomist/ekonomistka.

→   SMERI ŠTUDIJA: poslovna smer ali računovodska smer.

→   OBLIKA IN POTEK ŠTUDIJA:  študent lahko izbira med klasičnim načinom 
študija in e-študijem. Pri klasičnem študiju predavanja potekajo dvakrat 
tedensko, tri ali štiri pedagoške ure. E-študij poteka v spletni učilnici, kjer 
potekajo spletna predavanja, pisni izpiti in ustni zagovori. Na voljo sta elek-
tronski referat in elektronska baza knjižničnega gradiva. Študij je podprt tudi s 
sodobnim e-portalom, ki nudi študijske vsebine 24 ur na dan.

→   DODATNE AKTIVNOSTI IN PREDNOSTI: mednarodna izmenjava (študij ali 
praktično izobraževanje) na več kot 30 partnerskih institucijah, podpora Karier-
nega centra, tutorstvo, Alumni klub, ekskurzije in druge študentske aktivnosti. 
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Predmetnik
Skupni predmeti:
 • Poslovni tuj jezik 1
 • Poslovno komuniciranje
 • Informatika
 • Poslovna matematika s statistiko
 • Organizacija in management podjetja
 • Ekonomija
 • Osnove poslovnih financ
 • Prosto izbirni predmet

Poslovna smer:
 • Trženje
 • Poslovno pravo
 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • Prodaja
 • Nabava
 • Oblikovanje proizvodov in tehnoloških 
procesov

 • Poslovna logistika

Računovodska smer:
 • Temelji računovodstva
 • Finančno računovodstvo
 • Stroškovno računovodstvo
 • Davki 
 • Analiza bilanc z revizijo
 • Insolvenčni postopki
 • Računovodstvo za samostojne 
podjetnike

 • Praktično izobraževanje 1, 2
 • Diplomsko delo

GEA College je sodoben izobraževalni center in vodnik na 
poti k poslovni odličnosti. 

GEA College nudi napredna in uporabna znanja, ki omogočajo konkurenčno pred-
nost na trgu dela. Spodbuja razvijanje inovativnih idej ter širjenje znanja in zavesti o 
tem, da je podjetniška miselnost gonilna sila razvoja gospodarstva. 

CENTER VIŠJIH 
ŠOL

FAKULTETA ZA 
PODJETNIŠTVO

POSLOVNO-
IZOBRAŽEVALNI CENTER

Višješolski programi 
(2 letni študij):
• Ekonomist
• Poslovni sekretar
• Informatika
• Organizator socialne mreže
• Gostinstvo in turizem

Dodiplomski programi 
(3 letni študij):
• Podjetništvo
• Premoženjsko svetovanje
Magistrski programi 
(2 letni študij):
• Podjetniški management
• Management korporativne 

varnosti

• Poslovni seminarji in 
delavnice

• Usmerjena poslovna 
izobraževanja

• Izobraževanja v podjetjih

GEA College opremi študente z uporabnimi 
znanji ter veščinami, ki jih takoj osmislijo v 
svojem poslovnem življenju. Predavatelji 

podajamo primere iz lastne prakse in skozi 
medsebojno interaktivno sodelovanje 

iščemo ideje in rešitve. 

Polona Zupančič, predavateljica, direktorica 
podjetja Sedi.5 d.o.o.

Študij na daljavo je super! Ker sem za-
poslena v tujini, je to zame idealen način 
študija. Prednost je, da si sama organi-
ziram čas za delo in učenje. Profesorji in 

mentor so ves čas na voljo ter v pomač in 
spremljajo naše sprotno delo.

Petra Radak, študentka višješolskega 
programa Ekonomist 


