
PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH
PROGRAMOV

Omogočamo vam, da
opravljate posamezne
izpite in pridobite ECTS. 

Dodiplomski študij
Računovodstvo / finance

Magistrski študij
Forenzične preiskave 

Certificirani program 
Poslovodni računovodja

Certificirani program 
Preiskovalec prevar

3 leta, 180 ECTS
28 izpitov

diplomska naloga

2 leti, 120 ECTS
15 izpitov

magistrska naloga

1 leto, 50 ECTS
7 izpitov

1 leto, 54 ECTS
8 izpitov

več 

https://www.vsr.si/ostala-izobrazevanja/seminarji-z-moznostjo-preizkusa/


Osnove ekonomije 
Uvod v računovodstvo 
Osnove informacijske tehnologije 
Matematika 
Angleščina 1/ Nemščina 1 
Poslovne finance 1
Teorija organizacije 
Upravljalno (poslovodno) računovodstvo 
Ekonomika podjetja

DODIPLOMSKI PROGRAM
RAČUNOVODSTVO / FINANCE

Finančno računovodstvo
Poslovne finance 2
Davki I
Osnove gospodarskega prava 1
Osnove analize poslovanja 
Gospodarska in finančna
matematika 
Angleščina 2, nemščina 2
Upravljalno računovodstvo 2
Praksa v podjetju

Finančno računovodstvo 
Poslovne finance 2 
Davki I
Osnove gospodarskega prava 1 
Osebne finance 
Osnove analize poslovanja 
Gospodarska in finančna
matematika 
Angleščina 2, nemščina 2 
Praksa v podjetju

2. letnik 

3. letnik 

1. letnik 

smer: Računovodstvo smer: Finance

smer: Računovodstvo smer: Finance

Osnove gospodarskega prava 2
Davki 2
Zahtevna področja s finančnega
računovodstva 
Organiziranje računovodstva in
financ v podjetju 
Stroškovno računovodstvo
Računovodsko poročanje
4 izbirni predmeti*

Zahtevna poglavja iz analize
poslovanja
Finančni inštrumenti in borzno
poslovanje
Osnove gospodarskega prava 2
Davki 2 
Obvladovanje finančnih tveganj
Financiranje rasti podjetja
4 izbirni premeti*

diplomska naloga

3 leta, 180 ECTS
28 izpitov

diplomska naloga

*Nabor  izbirnih predmetov se spreminja glede na aktualnosti . Več na  spletni
strani. 

Opravljate lahko samo
posamezne izpite.  

več 

https://www.vsr.si/predmeti/
https://www.vsr.si/predmeti/
https://www.vsr.si/predmeti/
https://www.vsr.si/ostala-izobrazevanja/seminarji-z-moznostjo-preizkusa/


2. letnik 

1. letnik 

MAGISTRSKI PROGRAM
FORENZIČNE PREISKAVE V

RAČUNOVODSTVU IN
FINANCAH

Pravni sistemi in razumevanje prava 
Kriminološko raziskovanje in etika 
Prevare in njihovo preprečevanje 
Forenzične preiskave v računovodstvu 
Davčni sistem in davčne prevare 
Kriminalistično preiskovanje 
Kazensko procesno pravo
Ekonomika podjetij

Gospodarska kriminaliteta
Forenzične preiskave v financah 
Metode forenzične revizije 
Analiza poslovanja poslovnih subjektov
Gospodarsko pravo – pogodbeno in statusno

Moderne gospodarske pogodbe 
Načrtovanje poslovanja in oblikovanje poslovnih odločitev 
Upravno pravo in postopek 
Javno-zasebno partnerstvo in javna naročil
Forenzične preiskave v informatiki
Statistika za preiskovalce prevar 
Uporaba informacijskih programov 
Forenzika upravljanja in managementa razvojnih projektov 
Pravna ureditev prekrškov

Izbirni predmeti  (iz spodnjega nabora izberete dva predmeta) 

magistrsko delo

2 leti, 120 ECTS
15 izpitov

magistrska naloga

Opravljate lahko samo
posamezne izpite.  

več 
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Podjetje in poslovanje
Načrtovanje poslovanja in oblikovanje
poslovnih odločitev
Analiza poslovnih subjektov
Finančno računovodstvo
Poslovne finance
Proces oblikovanja odločitev

Gospodarsko pravo in poklicna etika
Prevare in njihovo preprečevanje

Izbirni predmeti 

Prevare in njihovo preprečevanje
Metode forenzičnih preiskav in notranja revizija
Forenzične preiskave v financah
Računovodstvo
Analiza poslovanja poslovnih subjektov
Forenzične preiskave v računovodstvu
Gospodarsko pravo in poklicna etika

Davčni sistemi in davčne prevre
Kriminološko raziskovanje in etika
Gospodarsko pravo – pogodbeno in statusno

Izbirni predmeti

CERTIFICIRANI PROGRAM
PREISKOVALEC PREVAR 

CERTIFICIRANI PROGRAM
POSLOVODNI RAČUNOVODJA

Za pridobitev
certifikata morate
opraviti vse redne
izpite in en izbirni

predmet.
 

Opravite lahko tudi
posamezne izpite

1 leto, 50 ECTS
7 izpitov

1 leto, 54 ECTS
8 izpitov

Za pridobitev
certifikata morate
opraviti vse redne
izpite in en izbirni

predmet.
 

Opravite lahko tudi
posamezne izpite
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Študirajte na
Visoki šoli za

računovodstvo
in finance

Lokacije
Ljubljana, Maribor

www.vsr.si

http://www.vsr.si/

