
Vaše poklicne priložnosti bodo široke. 
Raziskave kažejo, da je prisotno pomanjkanje 

računovodskih in finančnih strokovnjakov.  
Takšno stanje bo tudi v prihodnjih letih.

Naš glavni cilj je študentu omogočiti,  
da s pridobivanjem uporabnih znanj v našem 
krogu okrepi usposobljenost in samozavest za  

oblikovanje informacij pri poslovnem odločanju 
in preprečevanju poslovnih tveganj.

Tako študent pridobi  
sposobnost kritične presoje dogajanj v 

organizaciji, se uspešno sooča z izzivi v praksi  
in prevzema odgovornost za svoje predloge  

in odločitve.

W: www.vsr.si    E: info@vsr.si   T: 059 090 960

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance 
izvajamo:

Študijske programe 
izobraževanja:

Dodiplomski program 
Računovodstvo in finance
Naziv: Diplomirani 
ekonomist / Diplomirana 
ekonomistka

Podiplomski program 
Forenzične preiskave 
v financah in 
računovodstvu
Naziv: Magister/ica financ 
in računovodstva

Akreditirane 
študijske programe 
izpopolnjevanja:  

Certificirani poslovodni 
računovodja (CPR)

Certificirani preiskovalec 
prevar: preiskovalec 
prevar na področju 
financ in računovodstva 
(CPP)

Kraj izvajanja študija: Ljubljana (Stegne 21c, II. nadstropje)
Predavanja potekajo na sedežu Visoke šole za računovo
dstvo in finance. Ob zadostnem vpisu tudi na dislocirani 
enoti VŠR v Mariboru.

Visoka šola za računovodstvo in finance | Stegne 21c, 1000 Ljubljana



Strokovni naziv: 
magister / magistrica financ in računovod
stva (mag. fin. in rač). 
Trajanje študija: dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) in študijske 
obveznosti: 120 ECTS (13 obveznih predme
tov, 2 izbirna predmeta in magistrsko delo)
Način študija: izredni

Študijski program »Računovodstvo in finance« 
se izvaja v treh letnikih oziroma šestih seme
strih. Opravili boste izpite iz 27 predmetov, 
strokovno prakso v podjetju in zagovarjali di
plomsko nalogo. 

Strokovni naziv:  
diplomirani/a ekonomist/ka

Magistrski študijski program »Fore nzične 
preiskave v financah in ra ču novodstvu« se iz
vaja v dveh letni kih oziroma štirih semestrih. 
V prvem letniku je osem obveznih predme
tov, v drugem letniku pa pet obveznih pred
metov, dva izbirna in magistrsko delo. Študij 
se praviloma zaključi v dveh letih.

Dodatna certificirana znanja postajajo poleg 
osnovne izobrazbe pomemben dejavnik za za
sedbo delovnih mest, ki zahtevajo strokovno 
odličnost: v financah, revizijskih hišah, raču
novodstvu, organih pregona, davčnih uradih, 
varnostnih službah, pri ključnih poslovnih su
bjektih ...

* Izbirni predmeti v tretjem letniku 1. stopnje:
Prvi sklop: Procesi informacijske tehnologije v po
slovnem okolju | Kriza in krizno vodenje podjetja | 
R Vodenje informacijskih projektov;
Drugi sklop: Ocenjevanje vrednosti podjetij | Ra
vnanje s človeškimi dejavniki | R Mednarodno po
slovanje | R Načrtovanje in organizacija knjigovod
stva proizvodnje | R Management v računovodstvu 
| F Mednarodne finance;
Tretji sklop: Notranje revidiranje | R Uvod v foren
zično računovodstvo | R Zunanje revidiranje | F
Fo renzične preiskave v financah | F Osnove med
narodne obdavčitve;
Četrti sklop: R Zahtevna poglavja iz analize poslova
nja | R Financiranje rasti podjetja | R Računovod
ske rešitve pri drugih zavezancih za računovodstvo 
| R Osnove mednarodne obdavčitve | R Računo
vodsko poročanje po mednarodnih standardih | 
F Upravljalno (poslovodno) računovodstvo 2 | F
Organiziranje računovodstva in financ v podjetju | 
F Kvantitativne metode v financah.

PREDMETNIK PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
1. LETNIK: Pravni sistemi in razumevanje prava 
| Kriminološko raziskovanje in etika | Prevare 
in njihovo preprečevanje | Forenzične preiska
ve v računovodstvu | Davčni sistemi in davčne 
prevare | Kriminalistično preiskovanje | Kazen
sko procesno pravo | Ekonomika podjetja
2. LETNIK: Gospodarska kriminaliteta | Analiza 
poslovanja poslovnih subjektov | Gospodarsko 
pravo – pogodbeno in statusno | Forenzične 
preiskave v financah | Metode forenzične revi
zije | Dva izbirna predmeta ** | Magistrsko delo

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 1. STOPNJA
Visokošolski strokovni študijski program: Računovodstvo in finance
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PREDMETNIK DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
1. LETNIK: Osnove ekonomije | Uvod v računo
vodstvo | Osnove informacijske tehnologije | Ma
tematika | Angleščina 1 ali Nemščina 1 | Poslov
ne finance 1 | Teorija organizacije | Upravljalno 
(poslovodno) računovodstvo 1 | Ekonomika pod
jetja
2. LETNIK: Finančno računovodstvo | Poslovne 
finance 2 | Davki 1 | Osnove gospodarske ga pra
va 1 | Osnove analize poslovanja |  Upra vljalno 
(poslovodno) računovodstvo 2 |  Osebne fina
nce | Gospodarska in fina nčna matematika | 
Angle ščina 2 ali Nemščina 2 | Strokovna praksa v 
podjetju
3. LETNIK:  Zahtevnejša področja finančnega ra
čunovodstva |  Organiziranje računovodstva in 
financ v podjetju |  Stroškovno računovodstvo | 

 Računovodsko poročanje |  Zahtevna pogla
vja iz analize poslovanja |  Finančni instrumenti 
in borzno poslovanje |  Financiranje rasti podje
tja |  Obvladovanje finančnih tveganj | Osnove 
gospodarskega prava | Davki 2 | Štirje izbirni pre
dmeti * | Diplomsko delo 

Certificirani preiskovalec prevar: 
preiskovalec prevar na področju 
financ in računovodstva (CPP)

 program omogoča znanja za poslovna 
okolja prihodnosti (preiskovanje, prepre
čevanje in odkrivanje prevar v financah in 
računovodstvu) 

 za diplomante ekonomije, financ, prava, 
orga nizacije dela in sorodnih področij 

 kritično razmišljanje in analize učinkov pre
var na posameznika in družbo

 vpisi s srednješolsko in z višješolsko izo
brazbo ob ustreznih delovnih izkušnjah

 primerljiv z mednarodno priznanim pro
gra mom ACFE

 kompatibilnost s podiplomskim progra
mom magister/magistrica financ in raču
novodstva (za pridobitev certifikata pot
rebno opraviti manjši nabor obveznosti)

Certificirani poslovodni 
računovodja (CPR)

 program zapolnjuje vrzel na trgu (razu
mevanje pravilnega delovanja raču novo
dstva)

 za diplomante ekonomije, financ, prava, 
org. dela in drugih sorodnih področij

 vpisi s srednješolsko in z višješolsko izo
brazbo ob ustreznih delovnih izkušnjah

 nudi kvalifikacije s področij računovodstva 
in poslovodenja

 daje poslovna znanja za oblikovanje predlo
gov poslovnih odločitev in finančnih analiz 
na pri me rih

 primerljiv z mednarodno priznanima pro
gra moma CIMA in IMA

 kompatibilnost z dodiplomskim progra
mom di plomirani/a ekonomist/ka (za pri
dobitev ce rti fikata potrebno opraviti manjši 
nabor obveznosti)

• prvi tovrstni programi z akreditacijo NAKVIS
• trajanje študija: 12 leti (možnost opravljanja 

posameznih predmetov po kreditnih točkah)
• kombinacija vsebin visokošolskih in certifici

ranih znanj
• poudarek na individualnem delu in pogovorih 

o obravnavanih vsebinah

** Izbirni predmeti v drugem letniku 
      2. stopnje: 
Moderne gospodarske pogodbe | Načrtovanje 
po slo vanja in oblikovanje poslovnih odločitev 
| Upravno pravo in postopek | Javnozasebno 
partnerstvo in javna naročila | Forenzične pre
iskave v informatiki | Statistika za preiskovalce 
prevar.

Trajanje študija: tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) in študijske ob-
veznosti: 180 ECTS (23 obveznih predmetov, 4 
izbirni predmeti, strokovna praksa v podjetju in 
diplomska naloga)
Program ima dve usmeritvi:  
Računovodstvo ( R ) in Finance ( F )
Način študija: redni (plačljivi) ali izredni

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJA
Magistrski program: Forenzične preiskave v financah in računovodstvu
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                  CERTIFIKATI KOT JAMSTVO ZA 

ODLIČNOST V PRAKSI! 




