
Podjetništvo
Visokošolski strokovni študijski program (3 letni študij)

Redni, klasični študij 

Študijski

program 

1. stopnje

Cilj študija Zakaj Podjetništvo?
→ Obvladovanje podjetniških veščin v teoriji in praksi. Podjetništvo nudi vsa 

napredna znanja, ki so potrebna za vodenje lastnega podjetja, družinskega 
podjetja s tradicijo in vodenja oddelka ali projekta v večjih sistemih.

→ Visoka zaposljivost.  Manj kot 5% diplomantov GEA College je nezaposlenih. 
Pridobitev znanja, ki nudi možnost izbire poljubne poklicne poti na izbranem 
področju; marketing, prodaja, finance, management, vodenje manjših ali
večjih podjetij ali sistemov. 

→ Uveljavljeni predavatelji. Strokovnjaki raznovrstnih področij in priznani pod-
jetniki z večletnimi izkušnjami doma in po svetu. Študentom nudijo podporo 
in pomoč pri oblikovanju lastnih podjetniških idej. 

→ Vključenost v mednarodno okolje doma in v tujini. Možnost kariernega iz-
popolnjevanja v okviru programa ERASMUS+ ali v okviru strokovnih ekskurzij. 

Komu je študij namenjen?

www.gea-college.si

Spodbujati podjetniško 
naravnanost in napredno 
ter kreativno razmišljanje. 
Nuditi uporabno znanje 
za doseganje uspešnih 
podjetniških podvigov na 
poljubnem področju.
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→  Kreativnim posameznikom, ki si želijo uspešno nadaljevati z vodenjem
družinskega podjetja in vizionarjem z željo po ustvarjanju novih podjetniških idej.

→ Vsem, ki bi radi pridobili kakovostno in široko izobrazbo, ki nudi možnost
izbire poljubne karierne poti in tistim, ki hočejo svoja specifična in tehnična
znanja dopolniti s poznavanjem področij ekonomije in managementa.

→ Posameznikom, ki bi radi svoje znanje nadgradili, ga obogatili ter osvojili 
podjetniške veščine in vrline.



Študijski program in način študija
→   POGOJI ZA VPIS: opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zak-

ljučni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Možen je tudi 
vpis neposredno v  2. ali 3. letnik. Podrobnosti so na voljo na spletni strani: 
www.gea-college.si.

→   TRAJANJE ŠTUDIJA: študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

→   PRIDOBLJENI NAZIV: diplomirani ekonomist/ekonomistka (VS).
Študijski program je akreditiran s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

→   

→   OBLIKA ŠTUDIJA: klasični študij 

→   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, tutorstvo, 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

GEA College - Fakulteta za podjetništvo
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana

T: (01) 588 13 00
E: infodesk@gea-college.si 
www.gea-college.si

Podjetništvo
Visokošolski strokovni 

študijski program

Predmetnik
I. LETNIK 

Predmeti
 • Podjetništvo
 • Ekonomika poslovanja
 • Poslovna matematika in statistika
 • Poslovna angleščina 1
 • Računovodstvo za podjetnike
 • Osnove managementa in vodenja
 • Ustvarjalnost in inovativnost v 
podjetništvu

 • Informatika za podjetnike
 
II. LETNIK 

Predmeti
 • Osnove marketinga in tržne analize
 • Poslovne finance
 • Kadri v organizaciji in etične dileme
 • Gospodarsko pravo za podjetnike
 • Prodaja in psihologija prodaje
 • Osnove analize poslovanja
 • Poslovna angleščina 2
 • Mednarodno poslovanje in financiranje

 
III. LETNIK  

Predmeti
 • Poslovni načrt in zagon podjetja
 • Izbirni predmet 1
 • Izbirni predmet 2
 • Izbirni predmet 3
 • Študijska praksa 1. del
 • Načrtovanje rasti podjetja
 • Izbirni predmet 4
 • Študijska praksa 2. del
 • Diplomsko delo ali diplomski izpit

 

Študij podjetništva je neposredna priprava 
študenta na soočenje s podjetniškimi izzivi, 

ki čakajo v poslovnem svetu. Vzgajamo 
takoj zaposljive, podjetniško razmišljujoče 

bodoče poslovneže.

doc. dr. Andrej Pompe, višji predavatelj, direktor 
BrandBusinessSchool, partner v agenciji Formitas

Cenim, da nam na fakulteti predavajo 
priznani strokovnjaki z bogatimi izkuš-

njami. Individualni pristop in dostopnost 
celotnega tima študij naredita še 

bolj prijazen.

Julija Bizjak, diplomantka dodiplomskega 
programa Podjetništvo, Miss Slovenije 2014

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

REDNI ŠTUDIJ: poteka praviloma vse delovne dni v tednu v dopoldanskem in 
občasno v popoldanskem času.




