KRAJ IN NAČIN IZVEDBE

INFORMACIJE O ŠTUDIJU

Izobraževanje poteka v sodobnih prostorih Ekonomske
šole Murska Sobota in specializiranih učilnicah na SPTŠ
Murska Sobota.

Vse dodatne informacije lahko dobite v referatu Višje
strokovne šole na Ekonomski šoli Murska Sobota Višji
strokovni šoli, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota.

Študijsko leto se prične 1. oktobra in konča 30.
septembra naslednje leto. Študij traja 2 leti oziroma 4
semestre v skladu s programom po predpisanem
predmetniku.

Telefon: 02 521 34 51 (referat)
E-mail: beno.klemencic@gmail.com
(ravnatelj)
Spletna stran šole: http://www.vss-ms.si

Predavanja so v največji možni meri prilagojena
študentom.

ŠOLNINA

Vabilo k
vpisu

2020/2021

Redni študij: brez šolnine.
Izredni študij: Ekonomska šola Murska Sobota Višja
strokovna šola ponuja najnižjo šolnino za letnik v regiji
– 1.500 €, ki jo študenti poravnajo v 6 obrokih.
Študent/ka oziroma plačnik šolnine lahko šolnino za
študijsko leto 2020/2021 plača po obrokih:
1. vpisnino v višini 350,00 € ob vpisu,
2. šolnino v znesku 1.150,00 € pa v petih obrokih:
• prvi obrok v višini 230,00 € do 5. decembra 2020,
• drugi obrok v višini 230,00 € do 5. februarja 2021,
• tretji obrok v višini 230,00 € do 5. marca 2021,
• četrti obrok v višini 230,00 € do 5. aprila 2021,
• peti obrok v višini 230,00 € do 5. junija 2021.

VIŠJEŠOLSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
RAVEN IZOBRAZBE 6/1 (SOK6, EOK5)

EKONOMIST

V primeru neustrezno razporejenih obrokov je možno
na osnovi individualne vloge preložiti plačilo
posameznih obrokov. Če Vam bo šolnino plačal
delodajalec ali druga organizacija, lahko na osnovi
izjave podjetja oziroma organizacije izstavljamo račune
neposredno na plačnika šolnine.

Prepričani smo, da se boste čez dve leti tudi Vi
pridružili našim zadovoljnim diplomantom.

REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ

VPISNI POGOJI

2020.

Prosto izbirni predmet
Praktično izobraževanje 2

Vpišete se lahko z maturo, poklicno maturo (ali
zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo
poklicne mature) po programu gimnazije,
kateremkoli programu za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev
poklicno-tehniške izobrazbe).

ORGANIZATOR POSLOVANJA

TURIZEM
Predmet
Poslovni procesi* (že v 1. letniku)
Poslovno pravo
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
Ekologija
Ergonomija in varstvo pri delu
Poslovanje v turizmu
Oblikovanje turističnih proizvodov
Prosto izbirni predmet
Praktično izobraževanje 2

INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dnevi bodo na Ekonomski šoli Murska
Sobota Višji strokovni šoli v prvem nadstropju v
predavalnici N8:
- v petek, 14. februarja 2020 ob 9. in 16. uri in
- v soboto, 15. februarja 2020 ob 9. uri.

PRIJAVA ZA VPIS
V prvem prijavnem roku bo prijava potekala od 12.
februarja do 18. marca 2020 preko Višješolske
prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Prijavite
se v skladu z razpisom za vpis 2020/2021,
objavljenim na spletni strani http://vps.vssce.com/VPS.
Po zaključenem izbirnem postopku v 1. prijavnem
roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo potekal med
14. in 20. avgustom 2020.
Če bodo po prvem prijavnem roku ostala še prosta
vpisna mesta, bo v drugem prijavnem roku
Višješolska prijavna služba zbirala prijave od 24.
avgusta do 31. avgusta 2020. Po končanem
izbirnem postopku v 2. prijavnem roku Vas bomo
povabili na vpis, ki bo predvidoma po 24. septembru

5
14

PREDMETNIK
1. LETNIK – predmetnik je enoten za vse
usmeritve
Predmet
Poslovni tuji jezik 1
Poslovno komuniciranje
Informatika
Poslovna matematika s statistiko
Organizacija in menedžment podjetja
Ekonomija
Osnove poslovnih financ
Izbirni predmet usmeritve*
Praktično izobraževanje 1

ECTS
6
6
5
6
6
5
6
6
14

2. LETNIK – študent izbere eno izmed spodnjih
usmeritev oz. modulov
ORGANIZATOR POSLOVANJA

RAČUNOVODJA

RAČUNOVOSTVO ZA GOSPODARSTVO
Predmet
Temelji računovodstva* (že v 1. letniku)
Finančno računovodstvo
Stroškovno računovodstvo
Davki
Analiza bilanc z revizijo
Insolvenčni postopki
Računovodstvo za samostojne podjetnike
Prosto izbirni predmet
Praktično izobraževanje 2

ECTS
6
7
7
6
5
6
5
5
14

Usmeritev bomo izvedli, če jo bo izbralo vsaj 10 študentov.

PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE
Predmet
Poslovni procesi* (že v 1. letniku)
Poslovno pravo
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
Ekologija
Ergonomija in varstvo pri delu
Podjetništvo
Trženje

ECTS
6
6
5
6
8
6
5
5
14

ECTS
6
6
5
6
8
5
6

Namesto prosto izbirnega predmeta, ki ga izvaja
šola, lahko uveljavljate katerikoli predmet, ki ste ga
ali ga boste opravili na drugi višji ali visoki šoli, če leta obsega 5 kreditnih točk.
Priznavajo se lahko tudi znanja in spretnosti, ki ste
jih pridobili v različnih oblikah formalnega in

neformalnega izobraževanja ter izpopolnjevanja
(izpiti na drugih višjih ali visokih šolah).

