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PREDSTAVITEV

SAE Institute

Pripravite se na najbolj iskane poklice
..IT, razvoj in oblikovanje spletnih strani, izdelava mobilnih aplikacij, 3D modeliranje..

Se želite naučiti vse potrebno za izdelavo spletne
strani, mobilne aplikacije, interaktivne animacije
in še več?
Inštitut SAE Ljubljana je predstavil dva nova
študijska programa na področju kreativnih medijev. Poleg študija za Avdio Produkcijo je na voljo
tudi študij za spletno oblikovanje Web Design &
Development ter študij Interaktivne Animacije.
Kot je že praksa pri inštitutu SAE, bo kurikulum
praktično usmerjen, kar pomeni, da bodo
študentje delali na realnih projektih in na ta način
pridobili delovne izkušnje med samim potekom
študija.
Trajanje izrednega višješolskega študija je dve
leti. Po uspešno končani prvi stopnji diplomanti lahko nadaljujejo še dodatno leto in si
pridobijo visokošolski naziv Bachelor of Art/
Science (Hons) Web Development oziroma
Interactive Animation. Študij se izvaja v
angleškem jeziku in je priznan s strani Univerze v Angliji Middlesex ter študentu dodeli 180
kreditnih točk ECTS.
Poleg študijev so na voljo tudi kratki tečaji za Web
Development in izdelavo Mobilnih Aplikacij (iOS
in Android), ki se bodo izvajali večkrat letno.
Podrobnejše informacije lahko najdete tudi na
spletni strani https://ljubljana.sae.edu/sl/home.
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Nekaj besed o SAE
Inštitut SAE je svetovna šola, ki ponuja
izobraževanje na področju kreativnih medijev, vse od produkcije glasbe, digitalnega filma, animacije 3D, weba, game razvoja ter mobilnih aplikacij. Trenutno se lahko pohvali z
več kot 30 leti izkušenj in več kot 50 šolami po
vsem svetu, z glavnim univerzitetnim centrom v Oxfordu, Angliji.
Del svetovne mreže je tudi SAE Ljubljana, ki v

svojem programu ponuja visokošolski študij
Avdio Produkcije, Spletnega Razvoja in Interaktivne Animacije in tudi tečaje za Web Development, iOS App in Android App Development.
Posebnost študija na inštitutu SAE je posodobljen, kakovosten učni načrt, ki obravnava
potrebno teoretično osnovo ter daje večji
poudarek na praktično in projektno delo. Na ta
način študentje med samim študijem poleg
znanja pridobijo tudi delovne izkušnje. (P. R.)
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