
→ Vsem, ki si želijo pridobiti znanje s področja podjetništva, marketinga in turizma.

→ Bodočim zaposlenim v malih in srednjih podjetjih, v družinskih podjetjih, v  
  neprofitnih organizacijah, v državni in javni upravi ter javnem sektorju, ki bodo  
  prevzemali vlogo vodenja in upravljanja.

→ Inovativnim podjetnikom, zaposlenim in vsem tistim, ki želijo nadgraditi znanje  
  in se specializirati s področja podjetništva, marketinga in turizma.

→ Obvladovanje podjetništva in usmeritev v strokovno področje.  
  Pridobitev specializiranih poslovnih znanj – podjetništvo, marketing in turizem,  
  ki omogočajo uspešno delovanje na gospodarsko perspektivnih področjih.

→ Visoka zaposljivost diplomantov. Program je zasnovan na analizi  
  Raziskovalnega inštituta GEA College o zaposljivosti diplomantov.  
  Več kot 95 % diplomantov GEA College je zaposlenih.

→ Povezanost in vključenost z gospodarstvom. Izvajanje študijskih programov  
  z intenzivnim sodelovanjem s podjetji: študentski izzivi, študijske prakse,  
  študije primerov, gostje iz gospodarstva itd.

→ Razvoj inovativnega podjetniškega razmišljanja. Poslovna interdisciplinarna  
  znanja, metodološke podlage, orodja inovativnih poslovnih modelov.  
  Izobraževanje podjetnikov strokovnjakov s perspektivo razumevanja lokalnega  
  in globalnega poslovnega okolja.

Cilj študija
Osnovne poslovne 
veščine nadgraditi s 
specializiranim poslovnim 
znanjem podjetništva, 
marketinga in turizma. 
Izobrazba, ki omogoča 
perspektiven vstop na 
trg rastočih panog.

Zakaj Podjetništvo v  
perspektivnih panogah?

Komu je študij namenjen?

www.gea-college.si

Podjetništvo v perspektivnih 
panogah Visokošolski strokovni študijski program (3 letni študij)

Izredni, klasični študij ali 
kombinirani e-študij

Študijski 

program

1. stopnje

Organizator socialne mreže
Višješolski študijski program (2 letni študij)

Študijski
program 

1. stopnje

Cilj študija Zakaj Organizator socialne mreže? 
→   Poznavanje in razumevanje socialno varstvenega okolja. Študij omogoča 

razvijanje komunikacijskih sposobnosti in uporabnih znanj za ustvarjanje 
socialne mreže. 

→   Poklic prihodnosti. Študijski program nudi poglobljeno razumevanje narav -
nanosti in strukture sodobne družbe. Spodbuja prizadevanje za dvig kakovo -
sti življenja in vključevanje posameznikov ali skupin v socialno mrežo.

→   Poklic in poslanstvo. Študij nudi znanja, ki posamezniku omogočajo razume -
vanje in prepoznavanje družbenih potreb in obvladovanje pravnega vidika in 
vodenja dokumentacije v sociali.

→   Pester študijski program. V študijski program so vključene praktične vaje, 
spodbuja se pridobivanje realnih izkušenj z ljudmi, ki so slabše vključeni v 
socialno okolje. V okviru študija so organizirani obiski društev, humanitarnih 
in nevladnih organizacij, domov za starejše in drugih centrov za pomoč.

Komu je študij namenjen?
→   Vsem, ki imajo na svoji karierni poti željo pomagati ljudem v različnih življenj -

skih obdobjih, ki so potrebni pomoči.
→   Tistim, ki si prizadevajo svoje podjetniške ambicije uresničiti v okviru socialne -

ga podjetništva.
→   Zaposlenim na področju socialnega varstva, ki želijo pridobiti znanja na po -

dročju organiziranja in koordiniranja socialne preventive in pomoči ter vsem, 
ki želijo svojo poklicno pot graditi na tem področju.

www.gea-college.si

Nuditi specializirana znanja 
s področja organiziranja 
aktivnosti socialne pomoči 
in socialne zakonodaje 
ter socialnih ustanov in 
organizacij. Posameznika 
usposobiti za uspešno 
sodelovanje pri izvajanju 
dejavnosti socialne 
preventive.

Izredni, e-študij       



Snovanje 
vizualnih 

komunikacij 

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. , predavateljica, usta-

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 •
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje
 • Diplomsko delo

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. 

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.
Dodatni pogoj za vpis v študijski program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen 

→   TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.
→   PRIDOBLJENI NAZIV: organizator/organizatorka socialne mreže.
→   OBLIKA IN POTEK ŠTUDIJA: študent lahko izbira med klasičnim načinom 

študija in kombiniranim e-študijem. Pri klasičnem študiju predavanja poteka -
jo dvakrat tedensko, tri ali štiri pedagoške ure. Kombinirani e-študij poteka v 
spletni učilnici, kjer potekajo spletna predavanja, pisni izpiti in ustni zagovori. 

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, delavnica 
programa BodyReading, 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

Organizator 
socialne mreže

Višješolski študijski 
program

Učinkovito sporazumevanje je zelo pomembno za 
posameznikov osebni in poslovni uspeh. V programu 
Organizator socialne mreže se boste seznanili tudi s 

psihodinamiko medsebojnih odnosov in s tem pridobi-
li veliko uporabnega znanja za vaš osebni razvoj.

Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped., predavateljica,
psihoterapevtka 

Predmetnik
Obvezni predmeti
 • Tuji jezik 
 • Jezikovna kultura
 • Informacijska tehnologija v sociali
 • Organizacija in tehnike vodenja
 • Pravo in vodenje dokumentacij v sociali
 •
 •
 • Spodbujanje prostovoljnega dela v 
lokalnem okolju

 •
 • Komunikacija z uporabniki
 •
 •
 • Izobraževanje in trg dela
 •
 • Prosto izbirni predmet

Izbirni moduli (izvaja se tisti izbirni 
modul, ki ga izbere večina študentov):
OTROCI IN MLADOSTNIKI
 •
 •

 ali

 •
 •

ali

 • Starost in staranje
 •

 • Praktično izobraževanje
 • Diplomsko delo

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
• Digitalni marketing 
Magistrski programi 
(2 letni študij):
• Podjetniški management
• Upravljanje s tveganji in 

korporativna varnost

• Poslovni seminarji in 
delavnice

• Usmerjena poslovna 
izobraževanja

• Izobraževanja v podjetjih

Študijski program in način študija
→   POGOJI ZA VPIS: diploma 1. stopnje ali starega visokošolskega strokovnega 

študijskega programa. Možen je tudi vpis neposredno v  2. letnik. Podrobnosti 
o vpisnih pogojih 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: magister/magistrica upravljanja s tveganji.

Študijski program je akreditiran s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

→   IZREDNI ŠTUDIJ: izvaja se po razporedu, ki je prilagojen študentom z obve -
znostmi (podjetniki, zaposleni, športniki). Predavanja potekajo med tednom v 
popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.

→   OBLIKA ŠTUDIJA: klasični študij in kombinirani e-študij (80% e-študij, 
20% klasični študij).

→   PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI: na podlagi znanj, ki jih je posame-
znik pridobil s formalnim ali neformalnim izobraževanjem na tečaju, delavnici 
ali seminarju, se lahko prizna del študijskih obveznosti. 

→   DODATNE AKTIVNOSTI IN PREDNOSTI: sodelovanje s podjetji, ekskurzije in 
obiski podjetij, mednarodna izmenjava (študij ali praksa) na več kot 30 partnerskih 
institucijah, podpora Kariernega centra, mednarodne konference, Alumni klub. Študij 
je podprt s sodobnim e-portalom, ki nudi dostop do študijskih vsebin 24 ur na dan.

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
• Digitalni marketing 
Magistrski programi 
(2 letni študij):
• Podjetniški management
• Upravljanje s tveganji in 

korporativna varnost

• Poslovni seminarji in 
delavnice

• Usmerjena poslovna 
izobraževanja

• Izobraževanja v podjetjih

GEA College - Fakulteta za podjetništvo
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
T: (01) 588 13 00
E: infodesk@gea-college.si
www.gea-college.si

s tveganji in 
korporativna 

varnost
Magistrski študijski 

program

Predmetnik
I. LETNIK
Obvezni predmeti
 • Upravljanje s tveganji v podjetju
 • Geostrateški in poslovni vidiki varnostnih 
tveganj v mednarodnem poslovnem 
okolju 

 • Informacijska družba in dileme varovanja 
osebnih podatkov 

 • Finance in upravljanje tveganj v 
 

 • Ekonomika obvladovanja tveganj v 
poslovnem okolju 

 • Varnostni standardi in kakovost v 
poslovnih procesih 

 • Raziskovalna metodologija 
 • Izbirni predmet 1

 
II. LETNIK
Obvezni predmeti
 • Uporaba orodij za upravljanje s tveganji
 • Informacijska forenzika 
 • Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti
 • Izbirni predmet 2 
 • Izbirni predmet 3 
 • Študijski praktikum 
 • Magistrsko delo

Izbirni predmeti: 

 
 

Velika dinamika poslovnega okolja 
in stanje kriznih razmer sta danes postali stalnici. Tisti, 

ki tega ne razumejo, ostajajo v preteklosti. Ujemite 
prihodnost in dovolite, da vas s pomočjo interdiscipli-
narnih znanj, ki temeljijo na prenosu dobrih praks iz 

neposrednega poslovnega okolja, opremimo, da boste 
sposobni obvladovati tveganja in ustvarjati nove po -

slovne priložnosti.

izr. prof. dr. Denis Čaleta, predavatelj, predsednik Sloven-
skega združenja korporativne varnosti 

 • Cena kot instrument trženja
 • Upravljanje izboljšav 

s pomočjo teorije 
omejitev 

 • Upravljanje s kadri in 
tveganja

 • Okoljski vidiki korporativne 
varnosti

 • Business inteligence 
in varovanje poslovnih 
informacij

 • Informacijska varnost 
in neprekinjeno 
poslovanje 

 • Pogajanja in prepričevanje
 • Poslovno okolje in poslovna 

etika
 • Projektni management 
 • Vodenje rastočega podjetja
 • Priložnosti informacijske 

družbe in tehnologije (orodja 
in poslovni modeli)

→ 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. 
  Dodatni pogoj za vpis v študijski program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen 
  preizkus posebne psihofizične sposobnosti (ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc  
  in osebni razgovor). O rezultatih preizkusa psihofizičnih sposobnosti je kandidat pisno obveščen.

→
 

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

→ PRIDOBLJENI NAZIV: organizator/organizatorka socialne mreže.

→

 

OBLIKA IN POTEK ŠTUDIJA: študij poteka na daljavo. Na voljo sta elektronski

 

referat in elektronska baza knjižničnega gradiva. E-študij poteka v spletni učilnici, 

 
  

kjer potekajo spletna predavanja, pisni izpit in ustni zagovori. 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, delavnica  
  programa BodyReading, podpora Kariernega centra, tutorstvo, Alumni klub,  
  ekskurzije in druge študentske aktivnosti.

Snovanje 
vizualnih 

komunikacij 

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. , predavateljica, usta-

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 •
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje
 • Diplomsko delo

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. 

GEA College - CVŠ, d.o.o.
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
T: (01) 588 13 00
E: cvs@gea-college.si
www.gea-college.si

Snovanje 
vizualnih 

komunikacij 

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. , predavateljica, usta-

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 •
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje
 • Diplomsko delo

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. POSLOVNO-

IZOBRAŽEVALNI CENTER

• Poslovni seminarji in  
 delavnice 
• Izobraževanja v podjetjih 
• Mednarodni certifikat iz  
 Digitalnega marketinga 
• NPK (nepremičninski  
 posrednik) 
• MBA - Empowering  
 Future Leaders

FAKULTETA ZA
PODJETNIŠTVO

Dodiplomski programi
(3 letni študij):
• Podjetništvo - redni
• Podjetništvo v perspektivnih  
 panogah - izredni
• Digitalni marketing
Magistrski programi
(2 letni študij):
• Podjetniški management
• Upravljanje s tveganji in
 korporativna varnost

CENTER VIŠJIH
ŠOL

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

Snovanje 
vizualnih 

komunikacij 

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. , predavateljica, usta-

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 •
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje
 • Diplomsko delo

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. 

vizualnih 
komunikacij 

Višješolski študijski 
program 

Predmetnik

S študijem pridobite potrebne veščine 
in znanja, ki jih lahko takoj uporabite in 

preizkusite v vsakdanjem poslovnem vrvežu. 
Osnovna trženjska znanja in vedenja bomo 

nadgradili s primeri iz prakse in se tako 
pripravili na izzive, ki nas čakajo v poslu.

mag. Mojca Korošec, predavateljica, vodja 

Vizualna komunikacija je verbalna in 
neverbalna oblika komuniciranja, ki je 

postala izredno pomembna in je v mnogih 
primerih dominanten del družbene ko-

munikacije in kulture. Torej študij, ki obeta 
dobre poklicne možnosti.

mag. , predavateljica, usta-

Obvezni predmeti:
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Ekonomika in menedžment podjetja
 •
 • Informatika in statistične metode
 • Stili skozi obdobja
 • Teorija vizualne kulture
 • Tehnike in materiali
 • Upravljanje projektov
 • Upravljanje s prodajnim prostorom
 • Pospeševanje prodaje
 • Komercialno poslovanje
 • Izbirni predmet 
 • Prosto izbirni predmet

 • Praktično izobraževanje
 • Diplomsko delo

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. 


