
POSTANITE STROKOVNJAK V
PREISKOVANJU FINANČNIH

PREVAR

Predstavitev magistrskega študija Forenzične preiskave v financah in
računovodstvu 

 in Certifikata preiskovalec prevar



Po končani šoli bodo vaše možnosti za nadaljnjo kariero zelo odprte, saj se povpraševanje po
tovrstnem znanju povečuje. Zaradi svojega širokega znanje usposobljeni za prevzem različnih
vlog znotraj podjetja. 

Karierne možnosti

S študijem povezujemo različna znanja, ki so uporabna pri prepoznavanju različnih vrst prevar.
Študij temelji na interdisciplinarnih znanjih, saj boste morali razumeti različne vidike prevar.  
Pridobili boste znanja, s katerimi boste postali samostojni strokovnjaki in svetovalci.
Predavali vam bodo najboljši strokovnjaki s področja kriminalistike. 

Zakaj študij na VŠR? 

Delo na praktičnih primerih

Če se odločite za študij, boste pridobili poglobljeno znanje. Študij svetujemo vsem, ki se želijo
s preiskovanjem prevar ukvarjati poslovno in graditi svojo kariero. Prevare boste znali
prepoznati in tudi pravilno pristopiti k odkrivanju vzrokov za nastanek, poleg tega pa jo boste
znali utemeljiti in predstaviti naročnikom.

Certifikat je namenjen vsem, ki želijo razumeti in prepoznati prevare v podjetju. Pridobili
bodo širok uvid v dogajanja podjetja in znali bodo pravočasno zaznati situacije, kjer bi lahko
prevare nastale. 

Študij ali certifikat? 

Specializirano znanje
Smo edina inštitucija, pri kateri boste dobili znanje s področja preprečevanja finančnih prevar. S
pridobljenimi znanji boste pridobili sposobnost kritične presoje dogajanja v organizaciji, se uspešno
soočili z izzivi v praksi in bili sposobni prevzeti odgovornost za svoje predloge in odločitve.  Znali
boste prepoznati prevare ne glede na dejavnost podjetja. 

Predavatelji so praktiki, ki svoje znanje dnevno utrjujejo tudi pri svojem svetovanju. Vedno vam bodo
znali odgovoriti in odgovore prikazati na konkretnih primerih, ki lahko izhajajo tudi iz vaše prakse.



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 

 
FORENZIČNE PRISKAVE V

FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU

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

Obvezni predmeti2. letnik 

1. letnik 

Magistrska naloga 

Če vas zanimajo le
posamezni predmeti,
lahko opravite izpite
le za izbrane vsebine

in pridobite ECTS
točke.  

 
V eč o tem 

 

Magistrska naloga je samostojno pisno strokovno delo, v
katerem študent/ka pod vodstvom mentorja obdela izbrano
temo. Z izdelavo magistrskega dela študent/ka dokaže, da zna
uporabiti znanje teorije in metode računovodstva in financ ter
metodologije raziskovanja pri reševanju konkretnega
problema s področja, ki ga proučuje.

Priporočamo vam, da ves čas študija razmišljate o temi
magistrske naloge in izberete tako, ki vas zanima, ker vam bo
pisanje naloge šlo veliko bolje od rok.

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

Izbirni predmeti 

2 leti, 120 ECTS
15 izpitov

magistrska naloga

magistrski program

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


Metode forenzičnih preiskav in notranja revizija  
Forenzične preiskave v financah  
Računovodstvo  
Analiza poslovanja poslovnih subjektov 
Forenzične preiskave v računovodstvu  
Gospodarsko pravo in etika v organizacijski kulturi 
En izbirni predmet

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto
Davčni sistemi in davčne prevare 
Kriminološko raziskovanje in etika 
Gospodarsko pravo – pogodbeno in statusno 
Uporaba informacijskih programov 

OBVEZNI PREDMETI

IZBRINI PREDMETI

PREISKOVALEC PREVAR

Za pridobitev
certifikata morate

opraviti vse obvezne
predmete in en izbirni

predmet.
 

Opravite lahko tudi
posamezne izpite

Program Certificiran preiskovalec prevar (CPP) je primeren za vse, ki želijo razumeti
razloge za nastanek finančnih prevar in kako k preiskovanju prevar pristopiti.

v kratkem času razumeti, kaj so podlage za nastanek prevar  

boljše razumeti, kako prevare preprečevati, še preden lahko nastanejo

znati odkrivati prevare v računovodskih podatkih 

Udeležbo na programu vam svetujemo, če želite:

Če potrebujete znanje, s katerim boste razumeli, kako preprečiti nastanek prevar v
svojem podjetju, so vsebine, ki jih pokriva CPP prave za vas. 

Predmetnik 

1 leto, 
50 ECTS, 7 izpitov

2 leti, 120 ECTS
15 izpitov

magistrska naloga

certificirani program - CPP

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


Študirajte na Visoki
šoli za računovodstvo

in finance

Lokacije
Ljubljana, Maribor, online

www.vsr.si

Najboljši način, da pridobite vsa predstavljena znanja
je, da se nam pridružite na študiju Visoke šole za
računovodstvo in finance in postanete del velike

družine strokovnjakov s področja računovodstva in
financ. 

http://www.vsr.si/

