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RAČUNOVODJA
za manjše družbe,
samostojne
podjetnike
v višješolski
štud
in zavode

Višješolski študijski program
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Raven izobrazbe 6/1

O PROGRAMU
Računovodstvo so poznali, verjeli ali ne,
že v Mezopotamiji. Danes računovodja ni
več tipičen pisarniški poklic, njegovo delo
je dinamično in raznoliko. Računovodja
mora skrbeti, da poslovno-finančni posli v
podjetju potekajo v skladu z veljavno
zakonodajo in računovodskimi standardi.
Razumeti mora vsebino poslovnega
procesa ter delovanje posameznih
poslovnih funkcij. Zato mora pridobiti
strokovno znanje s področja poslovanja,
financ, organizacije, prava, davkov,
informatike.
Biti
mora
natančen,
komunikativen in odgovoren. Vse to
znanje mu omogoča, da obvlada
spremljanje poslovanja in oblikovanje
kvalitetnih računovodskih informacij kot
podlago za poslovne odločitve.
Diplomant usvoji vsa potrebna znanja za
samostojno
vodenje
računovodstva
v manjših gospodarskih družbah, pri
samostojnih podjetnikih ali v javnih
zavodih. Prav tako ima veliko možnosti za
samozaposlitev.
Strokovni naziv je ekonomist.
Priloga k diplomi pa dokazuje strokovna
znanja s področja računovodstva.

PREDMETNIK
1. letnik
Predmet
Poslovni tuji jezik 1
Poslovno komuniciranje
Informatika
Poslovna matematika s statistiko
Organizacija in menedžment podjetja
Ekonomija
Osnove poslovnih financ
Temelji računovodstva
Praktično izobraževanje
2. letnik
Predmet
Finančno računovodstvo
Stroškovno računovodstvo
Davki
Analiza bilanc z revizijo
Insolvenčni postopki
Računovodstvo za samostojne
podjetnike
Prosti izbirni predmet
Praktično izobraževanje
Diplomsko delo
Program je ovrednoten s 120. kreditnimi
točkami po sistemu ECTS in omogoča
študentu lažji prehod med višjimi šolami ter
kasnejše nadaljevanje na visoko-šolskem
študiju.

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA
Študijsko leto se prične 1. oktobra in konča
30. septembra naslednje leto.
Študij, ki traja 2 leti, se zaključi z
zagovorom diplomskega dela.
REDNI ŠTUDIJ
Predavanja potekajo v Celju. Študij traja 2
leti oziroma 4 semestre v skladu s
programom po predpisanem predmetniku.
IZREDNI ŠTUDIJ
Študij se prične oktobra in poteka
praviloma 2-krat tedensko v popoldanskem času in/ali ob sobotah dopoldne.
Predavanja so razporejena tako, da se
mesečno izvaja posamezni predmet, ki se
zaključi z izpitom.
ŠOLNINA ZA IZREDNI ŠTUDIJ
Šolnina za eno študijsko leto znaša
1.100 € pri plačilu v enkratnem znesku ali
1.200 € pri plačilu v več brezobrestnih
obrokih.

KAKO SE VPISATI?

V višješolski študijski program se lahko
vpišete:



s splošno maturo, poklicno maturo
(ali zaključnim izpitom oziroma
diplomo pred letom 2002).
z mojstrskim ali delovodskim
oziroma poslovodskim izpitom, če
imate tri leta delovnih izkušenj ter
opravite
preizkus
znanja
iz
slovenščine (oziroma italijanščine ali
madžarščine na narodnostno mešanih
območjih) in matematike ali tujega
jezika v obsegu, določenem za
poklicno maturo.

Način prijave bo potekal v skladu z
razpisom za vpis v višje strokovno
izobraževanje.

Dodatne informacije o vpisu so na voljo
na spletnih straneh
Višješolske prijavne službe:
http://www.vss-ce.com/vps

INFORMACIJE O ŠTUDIJU

Ekonomska šola Celje
Višja strokovna šola
Mariborska cesta 2
3000 Celje
03 428 54 50
051 697 400

referat.visja@escelje.si
visja.escelje.si

