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PREDSTAVITEV

Izobraževanje na področju informacijskih tehnologij B2

Aktualna izobrazba za 21. stoletje
..Ste med tistimi, ki iščejo nadgradnjo svoje izobrazbe s področja informatike? Poklic s področja informatike je še vedno eden najbolj
iskanih poklicev. Njegova prednost je tudi v univerzalnem jeziku, saj ste s to izobrazbo zanimivi tako doma kot v tujini..

V podjetju B2 že več kot 25 let skrbijo za kakovostna usposabljanja posameznikov na različnih
področjih, predvsem pa na področju informacijsko-kpomunikacijskih tehnologij (IKT), kjer nudijo pestro izbiro programov za pridobitev formalne izobrazbe.

Aktualni B2 programi:
• Tehnik računalništva,
• inženir informatike (višje strokovno izobraževanje),
• poslovna informatika - dodiplomski študij (visokošolsko izobraževanje) ter
• management in informatika - podiplomski
študij (visokošolsko izobraževanje).

Tehnik računalništva
– srednješolsko izobraževanje
S programom tehnik računalništva lahko pridobite
V. stopnjo izobrazbe in naziv tehnik računalništva.
Ker se v podjetju B2 zavedajo, da je kakovost izobraževanja odvisna od njihovih zaposlenih (predavateljev), so k sodelovanju povabili le najboljše, ki
ustrezajo profilu strokovnih in vestnih sodelavcev.
Izobraževanje je zasnovano tako, da omogoča
osebni razvoj, spodbuja kreativnost, napredovanje in udeležencem izobraževanja prinese
znanje, s katerim bodo poklicno uspešni v nadaljevanju karierne poti. Vzdušje v predavalnici je
sproščeno, omogočeno je tudi druženje izven
izobraževanja, kjer lahko predavatelji in udeleženci vzpostavijo še pristnejše odnose.
B2 vam ponuja možnost, da svoje dosedanje
znanje nadgradite z novim.
Pri vpisu upoštevajo znanje, ki ga prinašate s seboj. Učno okolje je prilagojeno vašim potrebam,

kjer vam poleg strokovne nudijo tudi osebno
podporo. Če menite, da je šolanje za vas brez
stresa, potem je to prava izbira.
Če bi svoje znanje želeli še nadgraditi, vam pri
podjetju omogočajo nadaljevanje izobraževanja
na nivoju višješolskega programa Informatika, na
katerega se lahko vpiše vsak, ki je končal srednješolsko izobraževanje (V. stopnja izobrazbe).

Inženir informatike
- višje strokovno izobraževanje
V podjetju B2 se zavedajo, kako pomembno je
znanje za uspešno in plodno kariero posameznika. To še posebej velja v informatiki, ki zahteva stalno učenje in pridobivanje novih znanj za
obvladovanje zahtevnih delovnih procesov. S
pomočjo B2 boste postali zanimiv kader za marsikatero podjetje.
Študij je primeren za vse, ki želite:
• napredovati v svoji karieri,
• poglobiti pogled v informacijske tehnologije,
• vstopiti v svet IT-ja,
• nadgraditi svoje znanje informatike.

Poslovna informatika
- visokošolsko izobraževanje
B2 d.o.o.
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Računalniške novice

Pri izobraževanju na področju poslovne informatike pri podjetju B2 boste pridobili vpogled v uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, delovanje, uvajanje ter vzdrževanje informacijskih sistemov in elektronskega poslovanja, seveda pa ne

sme manjkati niti poznavanje področja informacijske varnosti. Vsa našteta področja predstavljajo
ključne dejavnike v sodobnem poslovnem svetu.
Znanje boste pridobili kot študent visokošolskega študijskega programa Poslovna informatika.
Posebnost programa je usmerjenost predvsem
v praktično delovno okolje, o katerem vam predavajo izkušeni praktiki in vas posledično pripravijo na realno delovno okolje, ki vas čaka ob
nastopu novega delovnega mesta.

Management in informatika
- visokošolsko izobraževanje
Program Management in informatika je podiplomski študij za razvojno usmerjen kader. Pri izobraževanju pridobite naziv magister/magistrica
poslovne informatike. V sklopu programa boste:
• spoznali sodobne informacijske tehnologije
in storitve,
• razumeli in spoznali poslovne procese,
• razvili vodstvene sposobnosti,
• razvili veščine za prepoznavanje inovacij,
• pridobili sposobnost spremljanja novosti in
iskanje novih poslovnih priložnosti.
Študij temelji na meddisciplinski kombinaciji sodobnih poslovnih znanj in znanj s področja informatike ter usposabljanja kadrov, ki so posledično
sposobni prevzemati delovne naloge in vodstvene funkcije pri poslovnem in tehnološkem razvoju različnih gospodarskih organizacij. 
(P. R.)
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