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O PROGRAMU
Namen študijskega programa VAROVANJE
je izobraziti inženirje z zadosti širokim
strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim
znanjem za uresničevanje nalog s področja
načrtovanja, organiziranja in spremljanja
aktivnosti na področju varovanja.
Diplomanti, ki bodo uspešno zaključili
izobraževanje, bodo usposobljeni za
načrtovanje in organiziranje zasebnega
varovanja in dogodkov, za katere so
predpisani posebni ukrepi varovanja, za
nadzor in varno izvajanje storitev zasebnega
varovanja, naročanje in uporabo projektne in
tehnične dokumentacije, za sodelovanje pri
izdelovanju posameznih načrtov varovanj in
za spremljanje izvajanja projektov varovanja
ter izvajanje strokovne korespondence z
državnimi organi.
Zaposlitvene moţnosti diplomantov so na
različnih področjih varovanja:






prevoz in varovanje gotovine ter drugih
vrednostnih pošiljk,
varovanje javnih zbiranj,
upravljanje z varnostno nadzornim
centrom,
načrtovanje varnostnih sistemov in
izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

PREDMETNIK
1. letnik
Predmet

Ekonomika in podjetništvo
Poslovno komuniciranje in vodenje
Računalništvo in informatika v varovanju
Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku
Informacijsko-komunikacijski sistemi
Varstvo in zdravje pri delu
Pravo in državna ureditev
Varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin z etiko in integriteto
Uvod v zasebno varovanje
Kazensko pravo in kriminalistika
Praktično izobraževanje
2. letnik
Predmet

Upravno pravo
Ukrepi varnostnega osebja
Organizacija prevozov, intervencij in javnih
zbiranj
Zasebni varnostni menedžment in postopki
ter metode nadzora
Načrtovanje varnosti
Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti
Tehnična sredstva v sistemih varovanja
premoženja
Varovanje informacijskih sistemov
Prosto izbirni predmet
Praktično izobraževanje
Diplomsko delo

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA
Program je ovrednoten s 120 kreditnimi
točkami po sistemu ECTS in omogoča
študentu lažji prehod med višjimi šolami ter
kasnejše nadaljevanje na visokošolskem
študiju.
Strokovni
naziv
je
inţenir/inţenirka
varovanja. Priloga k diplomi pa dokazuje
strokovna znanja s področja izbranih
modulov.
Študijsko leto se prične 1. oktobra in konča
30. septembra naslednje leto.
Študij, ki traja 2 leti, se zaključi z zagovorom
diplomskega dela.

IZREDNI ŠTUDIJ
Študij se prične oktobra in poteka praviloma
2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času
in/ali ob sobotah dopoldne.
Predavanja so razporejena tako, da se
mesečno izvaja posamezni predmet, ki se
zaključi z izpitom.

ŠOLNINA ZA IZREDNI ŠTUDIJ
Višja strokovna šola ponuja najniţjo šolnino
v regiji, ki znaša 1.000 € za eno leto in se
lahko poravna tudi v več brezobrestnih
obrokih.

KAKO SE VPISATI?

V višješolski študijski program se lahko
vpišete:


s splošno maturo, poklicno maturo
(ali zaključnim izpitom oziroma
diplomo pred letom 2002).



z mojstrskim ali delovodskim
oziroma poslovodskim izpitom, če
imate tri leta delovnih izkušenj ter
opravite
preizkus
znanja
iz
slovenščine (oziroma italijanščine ali
madžarščine na narodnostno mešanih
območjih) in matematike ali tujega
jezika v obsegu, določenem za
poklicno maturo.

Način prijave bo potekal v skladu z
razpisom za vpis v višje strokovno
izobraževanje.

Dodatne informacije o vpisu so na voljo
na spletnih straneh
Višješolske prijavne službe:
http://www.vss-ce.com/vps

ZAKAJ IZBRATI TA ŠTUDIJ?







Sodobno naravnan študij s praktičnim
izobraževanjem.
Predavatelji so priznani strokovnjaki iz
prakse.
Individualen in oseben odnos do
študentov.
Sodobni
pedagoški
pristopi
pri
izobraževanju.
Priznavanje predhodno pridobljenih znanj.
Široke zaposlitvene možnosti.

INFORMACIJE O ŠTUDIJU

Ekonomska šola Celje
Višja strokovna šola
Mariborska cesta 2
3000 Celje
03 428 54 50
051 697 400
referat.visja@escelje.si
http://www.escelje.si

