PRIJAVA IN VPIS
I. prijavni rok od 15.2. do 18.3.2021
Kandidati za vpis se prijavijo z elektronskim prijavnim
obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe:
https://www.vss-ce.com/vps.
Izpolnjen obrazec natisnjen s spletne strani, se podpiše
in pošlje priporočeno na naslov: Višješolska prijavna
služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
ali skenira in pošlje na e-naslov: prijava.vps@sccelje-si.
Kandidati, ki so srednjo šolo končali pred junijem 2002,
priložijo še dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev.
Sprejeti kandidati bodo vabljeni na vpis, ki bo potekal do
20.8.2021.

II. prijavni rok od 24.8. do 31.8.2021
Postopek prijave na prosta vpisna mesta je isti kot za
prvi rok. Poteka preko Višješolske prijavne službe.

ZAKAJ IZBRATI ŠTUDIJ PRI NAS?

 Dolgoletna tradicija v izobraževanju.
 Praktično zasnovan študijski program,
ki prinaša uporabna znanja.
 Dobre zaposlitvene možnosti na
različnih področjih: v gospodarstvu, v
javnem
sektorju,
finančnih
in
zavarovalniških družbah ali v svojem
podjetju.

Center višjih poslovnih šol Goriške

študijsko leto 2021/2022
višješolski program

 Visoka zaposljivost diplomantov.
 Predavatelji uveljavljeni strokovnjaki iz
prakse.
 Povezovanje s podjetji v regiji.

EKONOMIST
Izredni študij v Novi Gorici

Vpis sprejetih kandidatov do 1.10.2021.

VPIS NA PROSTA MESTA ZA IZREDNI ŠTUDIJ
do 30.10.2021

 Skrb za kakovost.

Prijavni obrazec za vpis na prosta mesta bo objavljen na
spletni strani www.lampret-consulting.si v začetku
septembra. Vpis bo potekal neposredno na šoli do
30.10.2021.

INFORMATIVNI DNEVI
- petek, 12. 2. 2021 ob 11. uri
- sreda, 17. 2. 2021 ob 16.30
- sreda, 8. 9. 2021 ob 16.30

INFORMACIJE

Telefon: 05/33-82-700
E-mail: visjasola@lampret-consulting.si

Informativni dnevi bodo potekali na daljavo, preko
videokonference Informacije za povezavo in
pridružitev, bodo objavljene na naši spletni strani.

Spletna stran: www.lampret-consulting.si

Študij izvaja
LAMPRET CONSULTING d.o.o.

Višja strokovna šola
Ulica Tolminskih puntarjev 4
5000 Nova Gorica

O PROGRAMU
Ekonomist je višješolski program poslovne smeri,
zasnovan modularno, kar omogoča izbirnost med
vsebinami in pridobivanje znanj iz več področij. Študenti
pridobijo širok obseg strokovnih kompetenc in
konkretna znanja za delo v različnih poslovnih okoljih.
Usposobijo se lahko za ekonomista usmerjenega v
področje: komerciale, računovodstva, bančništva
ali zavarovalništva.
Program je javnoveljaven. Dokončan študij prinese
120 kreditnih točk (ECTS)
Pridobljena izobrazba: višja strokovna, SOK raven: 6.
Strokovni naziv: ekonomist / ekonomistka.
Okrajšano: ekon.

VPISNI POGOJI
V program se lahko vpišete s splošno ali poklicno maturo
(zaključnim izpitom ali diplomo pred letom 2002).
Vpišete se lahko tudi z mojstrskim, delovodskim ali
poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj
ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s
književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki
je določen za poklicno maturo.

I. letnik

Predmeti

V prvem letniku se izvajajo skupni predmeti, obvezni za
vse študente.

Trženje (predmet 1. letnika)
Poslovno pravo
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
Uvod v finančne trge in institucije
Temelji bančnega poslovanja
Mednarodno poslovanje
Delo s strankami
Prosto izbirni predmet
Praktično izobraževanje
Diplomsko delo

Predmeti
Poslovni tuji jezik 1- angleški jezik
Poslovno komuniciranje

Informatika
Poslovna matematika s statistiko
Organizacija in menedžment podjetja
Ekonomija
Osnove poslovnih financ
Praktično izobraževanje
Skupaj KT :

Študij je organizacijsko prilagojen zaposlenim
študentom. Predavanja, vaje in izpiti potekajo med
tednom v popoldanskem času. Izjemoma v sobotah
dopoldan. Študijski proces se izvaja modularno. Po
zaključku predavanj za posamezni predmet sledi izpit.

Kreditne
točke
6
6
5
6
6
5
6
12
52

II. letnik
Študent izbere smer in opravi vse obveznosti po predmetniku. Študij se zaključi z zagovorom diplomske naloge.
Smer: KOMERCIALIST
(asistent v mednarodni menjavi)
Kreditne
točke
6
8
6
6
5
6
5
5
16
5

Predmeti
Trženje (predmet 1. letnika)
Prodaja
Nabava
Poslovno pravo
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
Mednarodno poslovanje
Poslovni tuji jezik 2 – italijanski jezik
Prosto izbirni predmet
Praktično izobraževanje
Diplomsko delo

IZVEDBA IZREDNEGA ŠTUDIJA
Izvedba izrednega študija traja dve koledarski leti in pol.
Naslednjega pol leta je namenjeno pripravi in pisanju
diplomske naloge, ki se zaključi z diplomskim izpitom.

Smer: BANČNI KOMERCIALIST
(asistent v podpori bančnega poslovanja)

PREDMETNIK

Skupaj KT

68

Smer: RAČUNOVODJA
(računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike)
Predmeti
Temelji računovodstva (predmet 1. letnika)
Finančno računovodstvo
Stroškovno računovodstvo
Davki
Analiza bilanc z revizijo
Insolvenčni postopki
Računovodstvo za samostojne podjetnike
Prosto izbirni predmet
Praktično izobraževanje
Diplomsko delo
Skupaj KT

Kreditne
točke
6
7
7
6
5
6
5
5
16
5
68

Kreditne
točke
6
6
5
8
6
6
5
5
16
5
Skupaj KT

68

Smer: ZAVAROVALNIŠTVO
(strokovni sodelavec v zavarovalništvu)
Predmeti
Osnove zavarovalništva (predmet 1. letnika)
Pravo v zavarovalništvu
Premoženjska zavarovanja
Osebna zavarovanja
Zavarovalna ekonomika
Osnove aktuarske matematike
Prosto izbirni predmet
Praktično izobraževanje
IZBIRNI MODUL Trženje zavarovanj
Trženje
Tuj jezik za zavarovalno stroko
IZBIRNI MODUL Načrtovanje v zavarovalnicah
Projektno vodenje
Kontroling v zavarovalništvu
Diplomsko delo
Skupaj KT

Kreditne
točke
6
6
4
4
6
5
5
16
6
5
6
5
5
68

STROŠKI ŠTUDIJA
Stroški izrednega študija: vpisnina, šolnina in diplomski izpit, so
določeni s cenikom, ki je objavljen na spletni strani šole.
Plačilo je možno na več obrokov.
Šolnina vključuje:
- izvajanje študijskega programa,
- gradiva za vse predmete (e-gradiva ali skripta),
- prvo opravljanje in enkratno ponavljanje izpita,
- informacije in dodatna gradiva na spletnih straneh šole,
- reševanje vlog študentov (priznavanje izpitov, praktičnega
izobraževanja)
- uvodno delavnico oz. svetovanje za uspešen pristop k študiju,
- delavnica za pripravo in pisanje diplomske naloge.

