
Zaradi vse večje konkurence na domačem 
in tujem trgu podjetja potrebujejo odlične 
in kreativne komercialiste in prodajnike, ki 
nenehno iščejo nove poti in načine, da lahko 
produkte uspešno prodajo oz. optimizirajo 
nabavo.

Med študijem boste spoznali najsodobnejše 
prodajne tehnike in veščine ter spoznali 
zakonitosti spletne prodaje. Pripravljali boste 
raziskave trga, marketinške kampanje, spoznali 
digitalni marketing ter upravljanje družbenih 
medijev, se naučili pogajati in izbrati 
ustreznega dobavitelja. 

Komercialisti so že nekaj let med desetimi najbolj iskanimi poklici v Sloveniji. 
In samo na Višji strokovni šoli lahko postanete višji komercialist/višja komercialistka. 

DOBA Višja strokovna šola
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Naziv strokovne izobrazbe:
Višji komercialist/Višja komercialistka 
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Trajanje/ECTS:
2 leti/120

Višješolski študijski program z javnoveljavno diplomo
Komerciala

Vpisni pogoji:
Zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Novo v Sloveniji!

Izberite ONLINE ŠTUDIJ ali KLASIČEN IZREDNI ŠTUDIJ

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA DOBA



 › Poslovni tuji jezik 1
 › Poslovno komuniciranje in vodenje
 › Tehnike pogajanj
 › Računalništvo in informatika
 › Raziskava trga
 › Obvladovanje podatkov in vodenje procesov
 › Podjetništvo
 › Finance in računovodstvo
 › Pravo v komerciali
 › Predmet odprtega kurikula I
 › Marketing
 › Prodaja
 › Prodajne tehnike in veščine
 › Nabava
 › Logistika
 › Predmet odprtega kurikula II
 › Praktično izobraževanje 1
 › Praktično izobraževanje 2
 › Prosto izbirni predmet

Izbirna modula (študent izbere en modul)

MODUL:
Digitalno okolje

 › Digitalni marketing in družbeni mediji
 › Spletna prodaja

MODUL:
Mednarodno okolje

 › Mednarodno okolje
 › Poslovni tuji jezik 2

Izbirni modul bomo izvajali, če ga bo izbralo najmanj 15 študentov. 

PREDMETNIK PROGRAMA KOMERCIALA

Obvezni predmeti
Koristi za vas

V dveh letih boste diplomirali in tako postali 
bolj samozavestni in podjetni. 

Pri študiju boste sodelovali z odličnimi 
predavatelji, ki imajo bogate izkušnje v praksi. 

Priznali vam bomo prej pridobljena znanja in 
izpite. 

Online študij z 
osebno podporo 
Študirate neodvisno od tega, kje ste – doma, v tuji 
državi, v službi, na poti …  Z le nekaj kliki lahko vedno 
od koderkoli vstopite v učno okolje, kjer vas čakajo 
študijske aktivnosti, študijski kolegi, predavatelji in 
sodelavci višje strokovne šole. 

Zagotavljamo vam visok nivo osebne podpore od 
vpisa do diplome. 

Online študij na Dobi izvajamo že 21 let in je z 7017 
online diplomanti prepoznan kot najbolj kakovosten 
online študij v Sloveniji. 

Kaj o študiju menijo naši diplomanti?

 

Program je sodoben in aktualen. 

Zanimiv in aktualen predmetnik, kjer boste 
pridobili boste najnovejša znanja na področju 
prodaje. 

Spoznali boste spletno prodajo in digitalni 
marketing. 

Prav vsako podjetje danes potrebuje odlične 
komercialiste, saj je odlična prodaja ključ do 
uspeha. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje so 
komercialisti med desetimi najbolj iskanimi poklici. 
Zaposlili se boste lahko v večjih ali manjših podjetjih, 
v proizvodnih in storitvenih podjetjih ter javni upravi 
ali se odločili za kariero v lastnem podjetju. 

Diplomanti in zaposlitev

Klasični študij s 
predavanji in vajami 
v Mariboru 
Izvajanje študija je prilagojeno zaposlenim študentom, na 
predavanja prihajate med tednom popoldan ali v soboto 
dopoldan. Predavanja in vaje so na urniku 2- do 3-krat 
tedensko. Urnik za celo leto prejmete oktobra, predmeti 
pa si sledijo en za drugim. 

ARCONT IP, proizvodnja oken in podjetje za 
zaposlovanje in usposabljanje invalidov, ARCONT, 
proizvodnja bivalnih enot, Nigrad, Pivovarna Laško 
Union, DINOS, družba za pripravo sekundarnih 
surovin, MIK.

Partnerska podjetja, ki podpirajo program 

Študirali boste na primerih iz prakse in 
reševali konkretne poslovne izzive. 

Izberite način študija


