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Študij, kjer izkušnje štejejo
CPU to jesen vabi na vpis v Višjo strokovno šolo 21. generacijo dvoletnih 

višješolskih študijskih programov Informatika, Gradbeništvo, Poslovni 

sekretar in Ekonomist.
Barbara Krajnc, ravnateljica CPU VSŠ

svetovalec

Več informacij 

Center za poslovno usposabljanje (CPU) že 28 let 
izvaja izobraževanja za potrebe gospodarstva. CPU 
študente vabi, da postanejo del mreže 1.250 diplo-
mantov, ki so diplomirali na CPU, in se pridružijo več 
kot polovici tistih, ki so v dveh letih po dokončanju 
študija napredovali, spremenili delovno mesto ali pa 
menjali delovno okolje in so danes bolj zadovoljni. Čas 
za vpis je še oktobra. 

Študij namenjen uporabi znanja v praksi

CPU posebno pozornost namenja zagotavljanju 
kakovostnih pogojev za aktivno delo in druženje 
študentov na predavanjih in vajah. Mnogi diplomanti 
sporočajo, da so se odločili za študij na CPU zato, ker 
so za vse predmete organizirana srečanja. V referatu 
so vedno dostopne informacije, ki so potrebne za 
uspešen študij, in vedno se najde sodelavec šole, ki 
je pripravljen prisluhniti študentom in jim nameniti 
čas za pogovor. Študenti, ki so v času študija povezani 
med seboj, napredujejo hitreje in praviloma v rokih 
zaključijo svoje študijske obveznosti. 

Študij je organiziran tako, da si vsak študent 
vsaj dvakrat na teden vzame čas samo zase in se v 
družbi kolegov z enakim ciljem osredotoči na študij. 
Kakovostna predavanja in bogate diskusije olajšajo 
samostojno delo. Študij je namenjen uporabi znanja 
v praksi. Kar bo predmet študija danes, bo jutri 
uporabno pri delu ali v zasebnem življenju. 

Vsak od predavateljev ima bogate praktične 
izkušnje in strokovno znanje. Predavatelji se odzivajo 
na potrebe in izzive, ki jih študenti prenašajo iz svojih 
delovnih okolij, pomagajo pri reševanju konkretnih 
situacij, posredujejo sodobno znanje in vse spodbu-
jajo k lastnemu razmišljanju in sprotnemu delu. 

Študij je podprt z elektronsko učilnico, kjer so 
vedno na voljo strokovna literatura in vsa potrebna 
gradiva. Če študentu druge obveznosti ne bodo 
dovoljevale obiska organiziranega študija, bo večino 
vsebin lahko naštudiral tudi sam, ko mu bo to 
dopuščal čas.

Vsaka izkušnja šteje

Če ima študent kakršnekoli delovne izkušnje, bo CPU 
pridobljene kompetence preveril in upošteval pri 
zbiranju kreditnih točk. Enako velja za priznavanje 
izpitov, ki so jih študenti morda že uspešno opravili 
na drugi višji ali visokošolski organizaciji. CPU se drži 
pravila, da vsako ovrednoteno znanje šteje in mu je 

treba priznati njegovo veljavo. V izredni študij se lahko 
vpiše kandidat ne glede na to, kaj, kdaj in kolikokrat 
je že bil vpisan v redne višje ali visokošolske študijske 
programe. 

Praktično naravnana in najkrajša oblika študija

Za izvedbo izobraževalnih programov CPU zagotavlja 
odlične pogoje, predavalnice s potrebno opremo in 
lahko dostopno lokacijo z brezplačnimi parkirnimi 
mesti sredi Ljubljane pred vrati predavalnic. Na ta 
način pomagamo, da študij nemoteno poteka.

CPU je tesno povezan z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in z njenimi člani. Skupaj skrbita za bogato 
mrežo domačih podjetij, kjer lahko študenti opravljajo 
kakovostno praktično izobraževanje. Mnoga podjetja 
in organizacije imajo že zelo dobre izkušnje s študenti 
in diplomanti višjega strokovnega študija. 

CPU Višja strokovna šola je tudi nosilec razširjene 
ERASMUS+ listine za mobilnost študentov. Vsako leto 
je objavljen razpis, kjer se študenti lahko prijavijo za 
opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini in za to 
dobijo del potrebnih sredstev. Izkušnje, pridobljene v 
tujini, so vedno zelo cenjene tudi v podjetjih. gg

CPU vabi podjetja, 
da se vključijo 
v mrežo tistih, 
ki uspešno in 
kakovostno 
prenašajo svoje 
znanje in izkušnje na 
bodoče sodelavce.

Ti
sk

a
no

 n
a

 p
a

pi
rju

 V
ip

rin
t, 

80
 g

, p
a

pi
rn

ic
e 

VI
PA

P
 V

ID
EM

 K
RŠ

KO
, d

. d
.

F
o

o
t:

 P
e

te
r 

H
ri

b
a

r


