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1. NASTANEK IN RAZVOJ ERUDIO VS 

 

ERUDIO VS je nastalo leta 2018, z združitvijo (pripojitvijo) dveh visokošolskih zavodov: Visoke 

poslovne šole ERUDIO (VPŠ ERUDIO) in Visoke šole za trajnostni turizem ERUDIO (VITT 

ERUDIO). V letu 2018 se je VITT ERUDIO pripojila VPŠ ERUDIO, ta pa se je preimenovala v 

ERUDIO VS. VPŠ ERUDIO in VITT ERUDIO sta postali notranji organizacijski enoti ERUDIO VS. 

VITT in VPŠ ERUDIO delujeta že od leta 2010.  

 

VPŠ in VITT ERUDIO sta bili ustanovljeni leta 2009. Na VPŠ ERUDIO je bil v študijskem 

letu 2010/2011 prvič izveden dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 

Podjetništvo in mednarodno poslovanje. Leto dni pozneje se je začel izvajati dodiplomski 

visokošolski strokovni študijski program Dediščinski in kulinarični turizem v okviru zavoda VITT 

ERUDIO. Leta 2017 je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu izdala odločbo s katero 

je podalila akreditacijo VPŠ ERUDIO za izvedbo drugostopenjskega (magistrskega) študijskega 

programa Podjetništvo in mednarodno poslovanje.  

 

 

2. ZNAČILNOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ERUDIO VS 

 

Študijski programi so oblikovani v skladu z bolonjskimi standardi: dodiplomski študij traja tri 

leta in obsega 180 kreditnih točk. Od leta 2010 se dodiplomska študijska programa izvajata v 

obliki izrednega študija v Ljubljani. Pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe 

predmetov. Magistrski študijski program se bo začel izvajati v letu 2018, zato se zapis v 

nadaljevanju nanaša na izvedbe dodiplomskih programov do leta 2018.  

 

Visokošolski strokovni študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega 

znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in 

delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, 

strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. 

Obvezen sestavni del tega študijskega programa je praktično izobraževanje v delovnem 

okolju. 

 

Posamezni predmet se prične s predavanji, katerim sledijo vaje po skupinah in na koncu sledi 

preverjanje znanja. Za vse predmete velja enako zaporedje. Organizacijo in izvedbo izrednega 

študija sta VPŠ ERUDIO in VITT ERUDIO prilagodila možnostim in potrebam študentov. Pri 

izvajanju izrednega študija je zagotovljena najmanj tretjina organiziranega študijskega dela, ki 

je predvideno s programom. Izredni študentje v povprečju realizirajo 10 ur organiziranega 

študijskega dela v enem tednu. Število ur organiziranega študijskega dela je manjše kot pri 

rednem študiju, zato zahteva ta način več samostojnega dela. Študent izrednega študija mora 

opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij, ob mentorskem usmerjanju 

visokošolskih učiteljev. 
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3. STRATEŠKA USMERITEV IN SISTEM VODENJA ERUDIO VS 

 

Izobraževanje na ERUDIO VS temelji na sodobnih učnih pristopih, ob uporabi informacijsko- 

komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo interaktivno sodelovanje med študenti in 

predavatelji. Tehnološko dobro opremljeni prostori omogočajo samostojno praktično delo pri 

kreiranju različnih vrst vsebin, seveda pod mentorstvom usposobljenih predavateljev. Nabor  

predavateljev predstavlja posrečeno kombinacijo izkušenih praktikov ter raziskovalno 

podkovanih analitikov dogajanja na poslovnem področju. 

 

Vodstvo, zaposleni in sodelavci ERUDIO VS se zavedajo pomena vključenosti zavoda v 

lokalni, nacionalni in mednarodni prostor. V ta namen se ERUDIO VS povezuje z drugimi 

visokošolskimi ustanovami in deluje tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. 

ERUDIO VS omogoča tako obiske tujih predavateljev in raziskovalcev, kot tudi obiske 

pedagogov, raziskovalcev in študentov ERUDIO VS na tujih institucijah.  

 

Ključna strateška usmeritev ERUDIO VS je visoka kakovost izobraževalnih procesov, ki 

temelji na vključevanju tako temeljnega akademskega kot aplikativnega, aktualnega znanja  

stroke, ki  je  podprto  tudi  z  raziskovalnim  in strokovnim delom pedagogov in 

raziskovalcev na ERUDIO VS. ERUDIO VS si pri izvajanju študijskih programov prizadeva 

najti ustrezno ravnovesje med znanstveno-raziskovalnim in praktično-uporabnim pristopom. 

 

Temeljni cilj ERUDIO VS je generiranje in prenos znanja, izobraževanju strokovnjakov s 

širokim in uporabnim družboslovnim in poslovnim znanjem, ki je nadgrajeno z specifičnimi 

ekonomskimi znanji in veščinami. Za doseganje tega poslanstva želimo na ERUDIO VS 

načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela.  

 

Sistem vodenja na ERUDIO VS sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigm, 

in sicer: 

 osredotočenost na »odjemalce« (študente), 

 usmerjenost v rezultate, 

 voditeljstvo in stanovitnost namena, 

 menedžment na podlagi procesov in dejstev, 

 razvoj in vključevanje zaposlenih, 

 stalno učenje, inoviranje in izboljševanje, 

 razvijanje partnerstva in 

 družbena odgovornost. 

 

 

4. POSLANSTVO IN VIZIJA ERUDIO VS 

 

Poslanstvo ERUDIO VS je ponuditi privlačne in inovativne študijske programe, kot 

kakovostno osnovo za diplomantovo uspešno kariero v poslovnem svetu. Na ERUDIO VS si 

prizadevamo organizacijo študija prilagoditi potrebam študenta, ki se sooča z izzivom 

usklajevanja različnih vlog in vidikov življenja. Izobraževanje poteka v manjših skupinah, ki 

omogočajo individualno obravnavo. Odlikujemo se v osebnem pristopu do študentov. 



 

5 

Namen VPŠ ERUDIO je študente opremiti z znanji in kompetencami na področju 

podjetništva in mednarodnega poslovanja, ki so potrebna za uspeh v sodobnih, dinamičnih 

poslovnih okoljih doma in po svetu. Na VITT ERUDIO si prizadevamo študente opremiti z 

znanji in kompetencami  za profesionalni pristop k turističnim storitvam, s poudarkom na 

kulinaričnih doživetjih in lepotah slovenske naravne in kulturne dediščine.  

ERUDIO VS želi zagotavljati trgu prožne diplomante, ki so pripravljeni na izzive hitro 

spreminjajočega podjetniškega sveta oziroma trga turističnih storitev. V ta namen ERUDIO 

VS izobražuje profil diplomantov s širokim, uporabnim znanjem s področja poslovnih ved in 

turizma, ki je nadgrajeno s specifičnimi znanji, veščinami in kompetencami s področja bodisi 

podjetništva in vodenja ali s področja turizma v naravi in dediščinskega turizma ter 

kulinaričnega turizma in organizacije protakularnih dogodkov. 

ERUDIO VS je izjemno v tem, da se v študijskih programih osredotoča na uravnoteženje 

teoretičnih vsebin in praktičnega - uporabnega pristopa. Tako ERUDIO VS zagotavlja, da 

študenti pridobijo veščine, ki jih lahko nemudoma uporabijo v delovnem procesu. S hkratnim 

podajanjem  kakovostnih teoretičnih vsebin ERUDIO VS zapolnjuje morebitne vrzeli v 

znanju študenta in zagotavlja splošno razgledanost diplomantov.   

ERUDIO VS se zavzema za odličnost pri poslovanju, delovno ustvarjalnost, odgovorne 

poslovne odločitve, trajnostni razvoj in pozitivno razmišljanje tudi v stresnih situacijah. Vse 

to se na ERUDIO VS prizadevamo udejanjaniti z zavedanjem, da smo povezani močnejši.  

 

 

5. STRATEŠKI CILJI ERUDIO VS 

 

Za uresničitev poslanstva in vizije, so bile na ERUDIO VS za obdobje med leti 2018 in 2023 

določeni naslednji strateški cilji: 

1. zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja; 

2. razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj; 

3. razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja; 

4. prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno; 

5. vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže; 

6. razvoj kadrov; 

7. družbeno odgovorno delovanje.  

V letnem načrtu dela se določijo prednostni akcijski ukrepi za uresničevanje strateških ciljev. V letnem 

samoevalvacijskem poročilu se oceni letni napredek k uresničevanju strateških ciljev in izpostavi 

pomembne ukrepe, ki bi v naslednjih letih prispevali k približanju navedenim ciljem.  

 

 

 

Pripravil:  

Upravni odbor ERUDIO VS 

Dimitrij Miklič, predsednik UO ERUDIO VS 


