IZOBRAŽEVALNI PROGRAM EKONOMIST, KOMERCIALNA SMER,
NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ŠOLSKI CENTER KRANJ
Za uspešno poslovanje, rast in razvoj podjetja je nujno učinkovito
vključevanje v procese menjave. Slednje zahteva družbeno odgovorno
trženjsko naravnanost in ustrezno vodenje procesov prodaje in nabave
blaga na mednarodnih trgih. Tovrstna uporabna znanja je moč pridobiti preko rednega oz. izrednega študija v izobraževalnem programu
Ekonomist, komercialna smer, na Višji strokovni šoli ŠC Kranj.
Program je praktično naravnan. Študenti vsako leto študija opravijo
10-tedensko praktično izobraževanje. Študij zaključijo z diplomskim
delom, v katerem rešujejo problem iz prakse. Tako pridobijo izkušnje,
ki so dragocena referenca pri iskanju zaposlitve.
Študenti razvijejo kompetence s področja trženja, komerciale,
podjetništva, organizacije poslovanja in vodenja. Spoznavajo raz
sežnosti ekonomskega problema in značilnosti trga. Usposabljajo
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se za trženjsko komuniciranje in za učinkovito izvedbo nabavnega
oz. prodajnega procesa. Proučujejo tržišča v tujini in se spoznavajo z
izvoznimi in uvoznimi posli. Učijo se o pravnih podlagah poslovanja
in sklepanju enostavnih gospodarskih pogodb. Seznanijo se z osnovami računovodstva in finančno funkcijo. Srečajo se tudi s poslovnimi in
finančnimi računi ter statističnimi analizami. Razvijajo kompetence za
uporabo orodij za vodenje in organizacijo poslovanja. Imajo možnost
pridobiti certifikat o razumevanju standardov GS1, za upravljanje procesov zagotavljanja kakovosti. Posebno pozornost namenjamo tudi
razvoju splošnih kompetenc, ki jih študenti razvijajo v okviru predmetov Poslovno komuniciranje, Poslovni tuji jezik 1 oz. 2 in Informatika.
Uporabljamo sodobne metode poučevanja. Veliko, predvsem k razvoju kompetenc globalnega trženja, prodaje, podjetništva in timskega
dela, pripomore virtualna simulacija poslovanja v
rast in razvoj usmerjenega, družbeno odgovornega,
globalnega podjetja. Ne glede na to, kako se izobraževanje oz. simulacija izvaja, v šoli ali na daljavo, je
vključenost študentov v proces učenja velika.
Diplomanti programa Ekonomist (komercialna
smer) se zaposlujejo na področju gospodarstva oz.
negospodarstva. Od njih se pričakuje, da so usmerjeni v ustvarjanje vrednosti za stranke, preseganje
pričakovanj kupcev in usposobljeni za grajenje partnerstev ter aktivno vključevanje v delovno okolje
in družbo.
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