IZOBRAŽEVANJE RAČUNOVODIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI
ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
Računovodja danes ni le oseba, ki knjiži poslovne dogodke in pripravlja bilance podjetja, temveč se od njega pričakuje mnogo več.
Sodobni računovodja mora biti oseba s širokim znanjem, sposobnostjo vodenja, načrtovanja, organiziranja in nadziranja procesa računovodenja, sposoben mora biti analitičnega razmišljanja,
povezovanja informacij, poznavanja in razumevanja strokovnih
standardov ter zakonodaje itd. Računovodja je ena od ključnih
oseb za podjetnika, saj zelo dobro pozna podjetje, razume računovodske podatke, jih zna razložiti in podjetniku ponuditi prave
informacije za sprejem poslovnih odločitev.
Omenjeno znanje študenti pridobijo na Višji
strokovni šoli ŠC Kranj, če se odločijo za študij
v programu Ekonomist, smer Računovodstvo.
Poleg splošnega znanja iz komuniciranja, tujih
jezikov, organizacije in managementa, poslovnih financ ipd., študenti poglobljeno spoznajo
specifično področje računovodenja. Po koncu
študija znajo uporabljati računovodske predpise
in standarde, znajo pravilno izdelati računovodska poročila, obvladajo finančno in stroškovno
računovodstvo, knjigovodenje, poznajo davčne predpise in obračune. Znajo tudi analizirati
(brati) računovodske izkaze in iz njih direktorju
podati informacije o finančnem položaju podje-

tja, kapitalski ustreznosti, (pre)zadolženosti, plačilni sposobnosti,
gospodarnosti in donosnosti poslovanja itd. Znajo tudi prepoznati podatke, ki kažejo na tveganja, na katera mora biti podjetnik
pozoren, da pravočasno ukrepa in tako zagotovi nemoteno poslovanje podjetja. Študenti spoznajo tudi posebnosti računovodenja in financiranja proračunskih uporabnikov, s čemer so njihove
možnosti zaposlitve večje, saj niso omejeni le na eno panogo ali
sektor.
Študenti že v času študija pridobivajo delovne izkušnje na področju računovodstva, kar lahko kasneje izkažejo pri prijavah na
delovna mesta. Pridobljene izkušnje so njihova
konkurenčna prednost, saj imajo nemalokrat po
zaključku študija zagotovljeno zaposlitev v podjetjih, kjer so opravljali prakso.
Danes je poklic računovodje iskan, kar dokazujejo objavljena prosta delovna mesta, in interes
podjetij, ki se obračajo na šolo po ustreznih kadrih z računovodskimi znanji. Možnost zaposlitve v
današnjih razmerah ni zanemarljiva pri odločitvi
za študij, zato je Višja strokovna šola ŠC Kranj prava izbira študija za vse, ki jih zanima delo v računovodstvu.
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