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Postani udeleženec

Več info in prijava

Trajanje izobraževanja: 8 mesecev (november 2022–junij 2023)

Izobraževanje je namenjeno študentom zaključnih letnikov in absolventom višješolskega
oziroma visokošolskega izobraževanja ter zaposlenim v gostinstvu in turizmu, ki si želijo
hitrega vstopa na trg dela.

Dualni študij – učenje iz izkušenj: 

izvedba strokovnih predavanj in vaj
(predmet za predmetom) zasebne šole z
diplomo odličnosti – Academia

praktično izobraževanje v podjetju Jezeršek
gostinstvo (delo na razvojnih projektih ter
dogodkih doma in v tujini)

strokovni predavatelji in inštruktorji
Academie ter podjetja Jezeršek gostinstvo

ob zaključku programa mednarodno
potrdilo o opravljenih obveznostih,
ovrednoteno s kreditnimi točkami

Jezeršek gostinstvo je inovativno in trajnostno naravnano podjetje, ki ustvarja
kreativna, a odgovorna kulinarična doživetja. Je vodilno na področju cateringa in

gostinske dejavnosti v Sloveniji (prejemnik številnih Michelinovih in drugih priznanj)
ter se uvršča med 10 najboljših organizatorjev in ponudnikov cateringa v Evropi.

 



S skrbno izbranimi predmeti boste pridobili znanje s področja podjetništva, prodaje,
nabave in odnosov s strankami. Predmetnik izobraževanja je prilagojen poslovnemu
okolju podjetja Jezeršek gostinstvo. 

Predmetnik 
mednarodnega programa

Sodobne in kakovostne učne vsebine
Ponujamo sodobne in kakovostne učne vsebine v
strokovnem učnem okolju.

Managing and Running a Small Business

Sales Management

Supply Chain Management

Naložba 
v znanje

Managing the Customer Experience

Zakaj izbrati mednarodni program
Hospitality Management 
Jezeršek Academia?

Prave veščine in spretnosti za pravi svet
Vsebine študijskih programov so pripravljene v
sodelovanju s številnimi podjetji ter vodilnimi univerzami,
združenji in zbornicami na področju gostinstva in turizma,
med njimi Confederation of Tourism and Hospitality, Four
Seasons Hotel Park Lane London, The Marriott Hotel,
Tablet Catering, Liquid Chefs, HOSCO …

Predavatelji iz gospodarstva in Jezeršek gostinstva
Domači in tuji predavatelji s posameznih področij so izkušeni
strokovnjaki v gospodarstvu in strokovni sodelavci podjetja
Jezeršek gostinstvo.

Učna gradiva
Na voljo so učna gradiva največje založniške hiše na svetu
– Pearson in dostop do LinkedIn Learninga.

eAcademia
Ponujamo sodoben spletni učni sistem za
organizacijo in izvedbo študija, spremljanje in
ocenjevanje študijske uspešnosti.

Potrdilo BTEC Higer
National Velike Britanije o
opravljenih obveznostih
Udeleženci programa ob
uspešnem zaključku
prejmejo potrdilo o
opravljenih obveznostih, 
 ovrednoteno z britanskimi
kreditnimi točkami.


