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- Redni študij traja dve leti (4 semestri). Predmetnik
- Izredni študij poteka prilagojeno v skladu z veljavno zakonodajo.
- Uporabna znanja študenti dopolnijo pri izvajanju vaj in praktičnega izobraževanja (10 tednov), pri
delodajalcih npr. v turistično informacijskih centrih, hotelih, zdraviliščih, turističnih agencijah,
restavracijah ter drugih gostinsko turističnih podjetjih.
Praktično
izobraževanje

Erasmus+

Med študijem pridobijo strokovna in praktična znanja
s področij:
- kulinarike in strežbe,
- turizma,
- osnov ekonomike in trženja,
- pravnih predpisov o gostinstvu in turizmu,
- programske opreme za analizo poslovanja in
načrtovanja delovnih procesov,
- tujih jezikov in poslovne komunikacije,
- organizacije in izvedbe enogastronomskih dogodkov,
- organizacije potovanj, prireditev in animacije gostov,
- oblikovanja turističnih proizvodov,
- varovanja naravne in kulturne dediščine.

S temi znanji se lahko zaposlite v/kot:
-

različnih oddelkih gostinsko turističnih
podjetij

npr. hotelih, zdraviliščih, restavracijah,
gostiščih, vinskih kleteh, turistično rekreacijskih
centrih, turističnih agencijah, počitniških
domovih, catering podjetjih, kuhinjah vrtcev, šol,
domov za starejše itd.;
-

organizatorji, izvajalci ali animatorji v okviru
kongresnih, kulturnih, športnih in drugih
dogodkov in prireditev itd.

Pridobljeno znanje omogoča tudi
samozaposlitev v okviru turistično gostinske
ponudbe na domači kmetiji oz. podjetju.

Postopek prijave in vpisa objavljen v:
Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2021/22.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se lahko prijavite
z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje
http://vps.vss-ce.com/VPS/
Prijava

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih, kot za redni študij.
Na še prosta mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo
strokovno šolo do 30. oktobra 2021.

