
Informatika
Višješolski študijski program (2 letni študij)

Izredni, kombinirani e-študij

Študijski

program 

1. stopnje

Cilj študija Zakaj Informatika?
→   Znanje za perspektivno karierno pot. Študij nudi napredna znanja na 

področju informacijskih tehnologij v poslovnem okolju. Potreba sodobne 
informacijske družbe je nenehno izpopolnjevanje naprednih administrativnih 
orodij za doseganje večje učinkovitosti.

→   Vključenost v mednarodno okolje. Možnost kariernega izpopolnjevanja v 
okviru programa ERASMUS+ ali v okviru strokovnih ekskurzij. 

→   Mreženje in osebni pristop. Študij omogoča sodelovanje z domačimi in tuji-
mi predavatelji, ki so uveljavljeni strokovnjaki. V okviru študija so organizirane 
ekskurzije v podjetja.

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

Komu je študij namenjen?
→   Vsem, ki želijo pridobiti ali nadgraditi znanje s področja informacijsko-komu-

nikacijskih tehnologij (IKT) in napredovati na svoji poklicni poti.

→   Zaposlenim v javnem ali zasebnem sektorju, ki želijo izpopolniti svoje znanje 
s področja IKT in pridobiti veščine za učinkovito in napredno obvladovanje 
delovnih procesov.

→   Bodočim in obstoječim podjetnikom, ki želijo voditi ali razširiti dejavnost 
svojega podjetja na področju IKT.

www.gea-college.si

Zagotoviti napredna znanja 
na področju informacijskih 
tehnologij in sistemov. 
Posameznika usposobiti 
za načrtovanje in uvajanje 
informacijskih rešitev v 
poslovni sistem.



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: inženir/inženirka informatike.

→   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), praktične vaje pa potekajo v prostorih GEA College, predvidoma 
trikrat ali štirikrat v študijskem letu (ob koncu tedna). Študij je podprt s sodob-
nim 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 Karier-
nega 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
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Predmetnik
Obvezni predmeti
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Poslovno komuniciranje in vodenje
 • Računalništvo in informatika
 • Operacijski sistemi 1
 • Osnove zgradbe in delovanja 
računalniških sistemov

 • Računalniške komunikacije in omrežja 1
 • Programiranje 1
 • Zbirke podatkov 1
 • Ekonomika podjetja
 • Prosto izbirni predmet

Izbirni moduli 
SISTEMSKO ADMINISTRIRANJE
 • Vzdrževanje sistemske programske 
opreme

 • Operacijski sistemi II 
UPRAVLJANJE PODATKOVNIH OMREŽIJ
 • Računalniške komunikacije in omrežja II
 • Varnost in zaščita 

IZDELAVA PROGRAMSKIH APLIKACIJ
 • Programiranje II
 • Razvoj programskih aplikacij 

NAČRTOVANJE IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH 
SISTEMOV
 • Zbirke podatkov II
 • Informacijski sistemi

RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH 
PREDSTAVITEV
 • Izdelava spletnih strani
 • Elektronsko poslovanje

 • Praktično izobraževanje 

 • Diplomsko delo

Informatika prežema vse pore našega 
bivanja. Razumimo jo. Le tako bo 

ona služila nam in ne mi njej. Študij 
informatike vam pomaga postati aktivni 

soustvarjalec zgodbe.

mag. Aleš Merčun, univ. dipl. inž. el.,  
predavatelj, samostojni raziskovalec in arhi-

tekt programske opreme

Informatika je prodrla v vsa področja 
poslovnega sveta. Usposobljen informa-
tik ima odprta vrata za delo v katerikoli 
panogi. S pridobljenimi znanji na GEA 

College bo vaš vstop zagotovo uspešen.

dr. Hubert Fröhlich, predavatelj, znanstveni 
sodelavec v Centru odličnosti vesolje, zna-

nost in tehnologije

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


