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Inženirji, diplomanti, magistri in doktorji informatike 

S pravim občutkom za sodobne izzive
 
Študijski programi za ljudi, ki hočejo ustvarjati praktične reŠitve za digitalno prihodnost.

Nove generacije informatikov, diplomantov in 
magistrov poslovne info r matike ter doktorjev 
poslovnih ved, usmerjenih v informatiko, 
izobražuje po številu diplomantov največja 
zasebna izobraževalna organizacija v Sloveniji.
Ta povezuje višjo strokovno šolo Abitura ter 
Fakulteto za komercialne in poslovne vede. Obe 
izvajata študijske programe informatike na več 
lokacijah po vsej Sloveniji. Tam se kalijo 
strokovnjaki, ki bodo poleg diplom imeli tudi 
pravi posluh za nove izzive in praktične rešitve 
digitalne sedanjosti in prihodnosti.

od aplikacij do kriptovalut

Abitura izobražuje inženirje informatike, ki lahko 
izbirajo med moduli, kot sta Izdelovanje aplikacij 
ali Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov. 
Posebna prednost študija na Abituri je 
usmerjenost v aktualne tematike. Dvoletni študij 
vključuje tudi praktično izobraževanje, 
prilagojeno morebitnim izkušnjam študenta. 
[www.abitura.si]

od sistemske tehnologije do družbenih 
omrežij

Fakulteta za komercialne in poslovne vede 
bodočim diplomiranim poslovnim informatikom 
ponuja izbiro med moduli, kot sta Sistemska 
tehnologija s po udarkom na operacijskih sistemih, 
mrežah in informacijski varnosti ter Aplikati vna 
tehnologija s poudarkom na spletnih in poslovnih 
aplikacijah. Ne glede na izbrani modul lahko 
študentje izbirajo med predmeti, kot so 
Virtualizacija, Družbena omrežja v poslovanju, 
Multimedijska tehnologija, Elektronsko po slo v anje 
in podobno. Šola je kot prva v Sloveniji uvedla 
izbirni predmet Upo raba blockchain tehnologije 
in kriptovalute. Diplomsko delo ali diplomski izpit 

študentje usmerijo v tematike s področja 
finančnega upravljanja in naložb v informacijsko 
tehnologijo ali s področja trendov v razvoju IKT. 
[www.fkpv.si]

povezovanje teorije in prakse

Delo predavateljev s področja informatike se na 
Abituri in FKPV nenehno prepleta z gostovanji 
izkušenih strokovnjakov iz prakse, pogosti so 
tudi študijski obiski v podjetjih. Študentom so v 
okviru programov Erasmus na voljo različne 
priložnosti za študijsko izmenjavo in prakso v 
tujini. Obe izobraževalni instituciji odlikuje tudi 
organizacija študija, ki poteka v strnjenih 
vsebinskih sklopih (en predmet naenkrat) v 
popoldanskem času. Vsa gradiva so vključena v 
ceno programa. Ob hibridni izvedbi izobraževanj 
so študentom na voljo tudi posnetki predavanj. 
Zato se za študij na Abituri in FKPV pogosto 
odločajo zaposleni in ljudje z drugimi 
obveznostmi. Profesorji in predavatelji z izku

šnjami iz gospodarstva študente usmerjajo v 
reševanje izzivov iz prakse, Karierni center pa 
skrbi za stik med študenti in zaposlovalci.

nadaljevanje Študija do doktorske 
stopnje

Inženirji informatike, ki zaključijo dveletni študij 
na Abituri, se pogosto odločijo za nadaljevanje 
študija na Fakulteti za komercialne in poslovne 
vede. Diplomante smeri Poslovna informatika 
privlači tudi magistrski študij. Med programi 
FKPV je posebej zanimiv nov magistrski študij 
Poslovne vede II z usmeritvijo v poslovno 
informatiko. Predmetnik vključuje tematike, kot 
so Menedžerske simulacijske igre, Podatkovno 
rudarjenje, Mobilne aplikacije in razne strokovne 
izbirne predmete. Opravljen magisterij odpira 
možnosti za doktorski študij smeri Poslovne 
vede III.

informatika tudi za strokovnjake drugih 
ved

Zanimive predmete s področja informatike lahko 
na Abituri in FKPV izbirajo tudi študentje drugih 
študijskih smeri. Izobraževalni instituciji, ki ju 
priporočajo mnogi uspešni diplomanti, ponujata 
kar 15 različnih študijskih programov. Raziščite jih 
na www.studiraj.si. Posamezne predmete lahko 
obiskujete tudi kot občan. Izvedbi enega ali več 
predmetov se lahko pridružite sredi študijskega 
leta in tako preverite kakovost študija še pred 
vpisom. Če opravite obveznosti posameznega 
predmeta in se naknadno vpišete na izbrani študij 
na FKPV ali na Abituri, vam te obveznosti seveda 
priznajo. Več najdete na www.studiraj.si  (P.R.)

Abitura 
Višja stokovna šola

INFORMATIVNI DAN
11. 2 ob 16.30 in 
12. 2 ob 9.00

FKPV
Fakulteta za komercialne 
in poslovne vede

INFORMATIVNI DAN
11. 2 ob 10.00 in 16.30 ter 
12. 2 ob 10.00
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