ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZREČE, Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
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EKONOMSKI TEHNIK POKLICNI TECAJ
Oznaka Programske enote

Obvezno/ izbirno Število kreditnih točk

B – Strokovni moduli
M1

Poslovanje podjetij s projekti

obvezno

14

M2

Ekonomika

obvezno

9

M3

Delovanje gospodarstva

obvezno

13

M4

Finančno poslovanje

izbirno

6

M5

Materialno knjigovodstvo

izbirno

6

M6

Komercialno poslovanje

izbirno

6

M7

Upravno-administrativno poslovanje

izbirno

6

M8

Zavarovalne storitve

izbirno

5

M9

Bančno poslovanje

izbirno

5

M10

Poštni promet

izbirno

5

M11

Finančno knjigovodstvo

izbirno

5

M12

Neposredno trženje

izbirno

5

Skupaj B

47

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

18

Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

4

E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum

5

Skupaj pouka (B+E)

52

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

22

Skupaj (B+Č+E)

56

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

4

Skupaj kreditnih točk

60

Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom
Skupno število tednov izobraževanja

Pojasnilo k predmetniku:
udeleženec lahko izbere enega izmed modulov M4–M7 in enega izmed modulov M8–M12.
Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi
ocenami:
 splošnoizobraževalne predmete,
 obvezne strokovne module,
 izbirne strokovne module,
 odprti del kurikula.
Pridobite si odlično znanje in podjetniško podporo Vse na Enem Mestu!
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Poleg tega mora opraviti:
 interesne dejavnosti,
 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 poklicno maturo.
Poklicna matura
Poklicna matura obsega:
Obvezni del:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine, - PRIZNANO
 pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
Izbirni del:
 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, - PRIZNANO
 izdelek oziroma storitev in zagovor.
Znanja in spretnosti
Usvajanje osnovnega strokovno-teoretično in praktičnega znanja za delo v proizvodnih in storitvenih
podjetjih, zavodih in javni upravi;
Oblikovanje samozavestnih, dinamičnih in podjetnih oseb, ki se bodo lahko prilagajale spremembam
na delovnem mestu;
Spoznavanje metode in tehnike knjigovodstva, informacijskega sistema, dokumentacije podjetja in
njeno obdelavo ter pravnih osnov dela;
Usposabljanje za učinkovito komuniciranje v materinem in tujem jeziku;
Razvijanje sposobnosti za poslovno nastopanje in kontaktiranje z javnostmi;
Spoznavanje uporabe računalnika za oblikovanje poslovne dokumentacije, uporabe sodobne
pisarniške opreme in spoznavanje pridobivanja podatkov iz informacijskih medijev;
Razvijanje podjetniške miselnosti, sposobnosti za samostojno delo, iniciativnosti, odgovornosti in
skupinsko delo.

Za vaše izobraževanje skrbimo:
Ana Patricija Košir, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 820, (041) 661 154
sic.izobrazevanje@guest.arnes.si
Petra Klima, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 827, (041) 661 154
Maja Štrovs, organizator izobraževanja odraslih: Izpostava Laško
(03) 733 89 38, (041) 611 172, sic.lasko@siol.net

Pridobite si odlično znanje in podjetniško podporo Vse na Enem Mestu!

