
Gostinstvo in turizem 
Višješolski študijski program (2 letni študij)

Izredni, kombinirani e-študij

Študijski

program 

1. stopnje

Cilj študija Zakaj Gostinstvo in turizem?
→   Izobrazba za zaposlitvene možnosti doma in v tujini. Študij zagotavlja šte-

vilne karierne možnosti in obvladovanje različnih področij (znanje tujih jezikov, 
vodenje in organizacija dogodkov, poznavanje ekonomije, trženja, gastronomi-
je, prava, informatike ter naravne in kulturne dediščine).

→   Sodelovanje s podjetji iz stroke in vpetost v mednarodno okolje. V okviru 
študija so organizirani različni dogodki: ekskurzije v podjetja, obiski sejmov 
doma in v tujini ter gostovanja strokovnjakov, ki nudijo praktična znanja v okvi-
ru ekskluzivnih predavanj ali poslovnih večerov.

→   Sodoben študij po meri posameznika. Študijske aktivnosti so prilagojene 
študentom z obveznostmi (športniki, podjetniki, zaposleni).

→   Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki z različnih področij. Predavatelji 
vsakomur nudijo pomoč pri oblikovanju osebnih kompetenc.

Komu je študij namenjen?
→   Vsem, ki želijo pridobiti uporabno znanje s področja gostinstva in turizma, ki 

omogoča številne karierne možnosti.

→   Tistim, ki želijo ustanoviti podjetje ali nadaljevati z vodenjem družinskega ali 
drugega podjetja na področju gostinstva in turizma.

→   Zaposlenim v različnih vejah gostinstva in oblikah turizma (wellness, šport in 
drugih), ki želijo svoje znanje nadgraditi.

www.gea-college.si

Zagotoviti napredna znanja 
na področju gostinstva in 
turizma, ki sta perspektivni 
gospodarski panogi, in 
posameznika usposobiti za 
uspešno delo in razvijanje 
inovativnih idej na tovrstnih 
in sorodnih področjih.



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: organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in 
turizmu.

→   OBLIKA IN POTEK ŠTUDIJA: kombinirani e-študij (Blended Learning) je kom-
binacija klasičnega načina študija in študija na daljavo. Nekatere aktivnosti 
pri študijskih predmetih potekajo v spletni učilnici (spletna predavanja, pisni 
izpiti, ustni zagovori). Organizirane so tudi praktične vaje iz strežbe in kuhar-
stva. Vaje bodo predvidoma trikrat ali štirikrat v študijskem letu (ob koncu 
tedna). Študij je podprt s sodobnim e-portalom, ki nudi dostop do študijskih 
vsebin 24 ur na dan.

→   DODATNE AKTIVNOSTI IN PREDNOSTI: mednarodna izmenjava (študij 
ali praktično izobraževanje) na več kot 30 partnerskih institucijah, podpora 
Kariernega centra, tutorstvo, Alumni klub, ekskurzije in druge študentske 
aktivnosti. 

GEA College - CVŠ, d.o.o.
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
T: (01) 588 13 00
F: (01) 588 13 33
E: cvs@gea-college.si
www.gea-college.si
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Predmetnik
Obvezni predmeti
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Ekonomika podjetja
 • Ekonomika turizma
 • Pravni predpisi
 • Poslovna informatika s statistiko
 • Osnove gastronomije
 • Turistična geografija in kulturna 
dediščina

 • Osnove projektnega managementa
 • Trženje v turizmu
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 
 • Poslovanje prenočitvenih in 
prehrambenih obratov
ali

   Poslovanje hotelov in turističnih agencij
 • Prosto izbirni predmet

Izbirna modula:
Gostinstvo:
 • Kuharstvo z organizacijo dela 1
 • Strežba z organizacijo dela 1
 • Kuharstvo z organizacijo dela 2
 • Strežba z organizacijo dela 2
 • Gastronomija

Turizem:
 • Osnove kuharstva
 • Osnove strežbe    
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 
 • Dopolnilne turistične dejavnosti

 • Praktično izobraževanje 
 • Diplomsko delo

Turizem, gostinstvo in hotelirstvo so panoge, ki v Slove-
niji še niso dovolj razvite. Poleg strokovnih znanj je za 

delo pomembna podjetnost, ustvarjalnost, komunika-
cijska in organizacijska sposobnost.

S praktičnimi znanji in vajami boste pridobili pravo 
popotnico za karierni začetek ali pa še uspešnejše na-

daljevanje že začrtane poti.

dr. Andrej Raspor, predavatelj, podjetnik in svetovalec

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

GEA College nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managemen-
tu. Preko vpetosti v poslovno okolje spodbuja razvijanje inovativnih idej ter širjenje 
znanja in zavesti o tem, da je podjetništvo 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
• Snovanje vizualnih 

komunikacij in trženja

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

varnosti

• Poslovni seminarji in 
delavnice

• Usmerjena poslovna 
izobraževanja

• Izobraževanja v podjetjih


