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Ekonomist

Javnoveljavni višješolski študijski program

Usposobili se boste za učinkovito poslovanje,
za vodenje, načrtovanje in organiziranje
poslovnih procesov, za samostojno operativno
vodenje malih in srednje velikih podjetij,
opravljanje prodajnih in storitvenih aktivnosti
ter za učinkovito delo s strankami v različnih
poslovnih okoljih.
S programom Ekonomist boste pridobili
uporabna znanja iz računovodstva,
podjetništva in trženja.

Naziv strokovne izobrazbe:
Ekonomist/Ekonomistka
(raven 6/1)
Trajanje/ECTS:
2 leti/120
Vpisni pogoji:
Zaključena vsaj štiriletna srednja šola

85 % diplomantov je po zaključku študija
napredovalo na svoji karierni poti.
DOBA Višja strokovna šola
N Prešernova ulica 1, Maribor, T 02 228 38 76, E visja@doba.si, S doba.si

PREDMETNIK PROGRAMA EKONOMIST
Skupni predmeti
››Poslovni tuji jezik 1
››Poslovno komuniciranje
››Informatika
››Poslovna matematika s statistiko
››Organizacija in menedžment podjetja
››Ekonomija
››Osnove poslovnih financ
››Praktično izobraževanje 1, 2
››Prosto izbirni predmet

Izbirne usmeritve
USMERITEV:

Računovodja – računovodstvo za
gospodarstvo
››Temelji računovodstva
››Finančno računovodstvo
››Stroškovno računovodstvo
››Davki
››Analiza bilanc z revizijo
››Insolvenčni postopki
››Računovodstvo za samostojne podjetnike
USMERITEV:

Organizator poslovanja – podjetništvo in
trženje
››Poslovni procesi
››Poslovno pravo
››Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
››Ekologija
››Ergonomija in varstvo pri delu
››Podjetništvo
››Trženje
Usmeritev izvajamo ob prijavi vsaj 20 študentov.

Podjetja, kjer so zaposleni
študenti in diplomanti
Krka Novo mesto, Hofer, Obrtno podjetniška
zbornica Slovenije, Mercator, Orbico, Ministrstvo
za finance, Petrol, Nova KBM, Telekom Slovenije,
Pošta Slovenije, Zavarovalnica Sava, Snaga
Kaj
o študiju
menijo naši diplomanti?
Maribor
…

69 % študentov je zaposlenih.

Koristi za vas
Študirali boste na primerih iz prakse in
reševali konkretne poslovne izzive.
V dveh letih boste pridobili višjo izobrazbo
ravni 6/1 in tako postali bolj samozavestni in
podjetni.
Postali boste strokovnjak na področju
podjetništva ali računovodstva.
Nadgradili boste znanja in veščine, ki so
nepogrešljive v sodobnem poslovnem svetu:
smisel za organiziranost, komunikacijske
veščine, digitalna pismenost.
Med študijem vas bodo vodili odlični
predavatelji z bogatimi izkušnjami iz prakse.
Priznali vam bomo prej pridobljena znanja in
izpite.

Kako boste študirali
Online študij z
osebno podporo
Študirate neodvisno od tega, kje ste – doma, v tuji
državi, v službi, na poti … Z le nekaj kliki lahko vedno
od koderkoli vstopite v učno okolje, kjer vas čakajo
študijske aktivnosti, študijski kolegi, predavatelji in
sodelavci višje strokovne šole.
Zagotavljamo vam visok nivo osebne podpore od vpisa
do diplome.
Online študij na Dobi izvajamo že 21 let in je z 7017
online diplomanti prepoznan kot najbolj kakovosten
online študij v Sloveniji.

Tomaž Mlakar, diplomant

»Ker sem pred študijem imel
že nekaj delovnih izkušenj, sem
sedaj bogatejši za nova znanja,
ki jih uporabljam na delovnem
mestu, saj na DOBI odlično
povezujejo teorijo in prakso.
Online študij priporočam vsem, saj so ves čas na
voljo tako mentorji, kot tudi v referatu in če je
potrebno tudi v tehnični podpori.

