Morda veste, da je računovodja med najbolj iskanimi in cenjenimi poklici?
Vsaka organizacija, vsak podjetnik, vsak zavod, vsako društvo in vsak drug poslovni subjekt
potrebuje računovodjo. Dober računovodja je zakon! Dober računovodja zagotavlja
konkurenčno prednost, izboljšuje poslovni izid, rešuje probleme, išče najboljše rešitve pri
finančnih in davčnih zadevah …
Če torej želite postati računovodja, ali le pridobiti praktično usmerjeno in uporabno
strokovno znanje s področja računovodstva, potem smo pravi naslov za vas!
Smo edina višja strokovna šola v širši Savinski regiji, ki v programu Ekonomist izvaja redni
in izredni študij modula računovodstvo. Študij je namenjen vsem, ki želite pridobiti, utrditi ali
poglobiti znanje s področja računovodstva. Morda se odločate za samostojno podjetniško pot
in vam bodo pridobljena računovodska znanja pomagala pri sprejemanju hitrih, strokovno
utemeljenih poslovnih odločitev ter k večji poslovni uspešnosti.
Študenti modula računovodja v času študija pridobivajo tako teoretična znanja, podprta s
ažurnimi zakonsko podprtimi računovodskimi informacijami, kakor tudi praktična strokovna
znanja. Prepletenost teoretičnega in praktičnega usposabljanja zagotavljajo izkušeni in v
praksi prekaljeni ter strokovno visoko usposobljeni predavatelji. V času obveznega
praktičnega izobraževanja v gospodarskih organizacijah ali organizacijah javnega sektorja
boste pridobili konkretna znanja in kompetence, ki vas bodo usposobila za takojšnje
delovanje v praksi. V programih simuliranja konkretnih praktičnih problemov se boste naučili
uporabe aktualno veljavne zakonodaje s področja računovodstva, financ in davkov ter
računovodenja z uporabo ustreznega računovodskega programa za enostavno in dvostavno
knjigovodstvo. Poklic računovodja, ki ga boste pridobili z diplomo višje strokovne šole, vam
bo omogočil hitro zaposlitev. Morda boste imeli srečo in boste bodočo zaposlitev našli že v
času praktičnega izobraževanja.

Pridružite se nam in naredili boste pravi korak pri
uresničitvi vaše poklicne kariere!
Predstavitve predmetov v modulu Računovodja.
Mnenja študentov
Izobraževanje na EŠ Celje, Višji strokovni šoli dojemam kot zelo pozitivno izkušnjo, ki mi je
prinesla veliko znanja, tako teoretičnega kot tudi praktičnega. Predavanja so bila zanimiva in
s strani predavateljic in predavatelja izpeljana z veliko mero entuziazma, vse v želji, da nam
obravnavano snov predstavijo čim bolj zanimivo, strokovno in natančno, ažurirano s tekočimi
zakonskimi spremembami. Med predavanji so nas učili in hkrati opozarjali, kako na novo
pridobljeno znanje uporabiti v praksi. Zelo pomemben je tudi občutek, da tu nisi zgolj

številka, ampak pomemben posameznik, s katerim se ukvarjajo tudi individualno, in da
pridobivanje novega znanja poteka v sproščenem okolju z veliko mero sodelovanja in
medsebojne pomoči med študenti.
Marjana Robič Jezernik
Študij ekonomije v modul računovodstvo mi je s kakovostnimi predavanji in vajami prinesel
teoretični vpogled v stroko, kar je bilo učinkovito nadgrajeno s konkretnimi primeri iz prakse.
Menim, da visoko usposobljeni predavatelji z izkušnjami iz prakse zelo učinkovito prenašajo
aktualne vsebine na študente in nas s tem usposabljajo za sledenje aktualnim trendom in
strokovnim spletnim stranem na področju zakonodaje, računovodskih standardov in
računovodske stroke na sploh. Študij me je obogatil za bolj kakovostno opravljanje
računovodskega poklica v prihodnje.
Nina Aškerc
Zelo sem vesela in zadovoljna, da sem se odločila za izobraževanje na tej šoli. Predavatelji
so nam vedno na voljo in pripravljeni pomagati v vsakem trenutku. Njihova predavanja so
zelo zanimiva, saj nam vse razložijo tudi na vsakdanjih primerih, kar še predmet naredi bolj
zanimiv. Dobimo veliko znanja in informacij, ki jih lahko uporabimo v raznih življenjskih
situacijah.
Če razmišljate o nadaljnjem študiju - modul računovodstvo, pridite na Višjo strokovno šolo v
Celju. Ne bo vam žal.
Darja Lončarič

