
Organizator socialne mreže
Višješolski študijski program (2 letni študij)

Izredni, kombinirani e-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.



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 
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:  kombinirani e-študij (Blended Learning) je 
kombinacija klasičnega načina študija in študija na daljavo. Nekatere aktiv-
nosti pri študijskih predmetih potekajo v spletni učilnici (spletna predavanja, 
pisni izpiti, ustni zagovori), praktične vaje pa potekajo v prostorih GEA College, 
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, 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
 • Kaj je socialna država
 • Lokalno okolje in podporne mreže
 • Spodbujanje prostovoljnega dela v 
lokalnem okolju

 • Človek v socialnem okolju
 • Komunikacija z uporabniki
 • Animacija z umetnostnim izražanjem
 • Delovanje za zdravo življenje
 • Izobraževanje in trg dela
 • Marginalne družbene skupine
 • Prosto izbirni predmet

Izbirni moduli (izvaja se tisti izbirni 
modul, ki ga izbere večina študentov):
OTROCI IN MLADOSTNIKI
 • Otroci in mladostniki v sodobni družbi
 • Družba tveganja

 ali
DRUŽINA
 • Družina v sodobnem svetu
 • Družina kot socialni sistem

ali
STARI ČLOVEK
 • Starost in staranje
 • Življenjski svet starega človeka

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

varnosti

• Poslovni seminarji in 
delavnice

• Usmerjena poslovna 
izobraževanja

• Izobraževanja v podjetjih


