Izobraževanje za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in naziva
Gradbeni delovodja
Z opravljenim delovodskim izpitom si pridobite srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnjo) in
delovodski naziv v stroki. Postanete strokovno usposobljeni za samostojno pripravo in organizacijo
lastnega dela in dela delovne skupine s poudarkom na upravljanju, vodenju, usmerjanju, izvajanju in
kontroli delovnih procesov, vodenju delovne skupine in upravljanju s človeškimi viri.

Usposobite se za:
-

organizacijske in vodstvene naloge,
operativna dela v pripravi in organizaciji delovnih procesov.
vodenje in kontrolo delovnih procesov na nivoju delovodje,
vodenje in usmerjanje delovne skupine v delovnih procesih,
samostojno izvajanje zahtevnejših delovnih postopkov,
obvladovanje metod in tehnik vodenja skupin, obrata, delavnice,
motiviranje in razvoj sodelavcev,
organiziranje lastnega dela in dela delovne skupine,
ciljno vodenje, ki vodi k višji produktivnosti in optimiranju stroškov,
obvladovanje tehnik reševanja problemov,
učinkovito ustno in pisno komuniciranje,
spremljanje in upoštevanje predpisov iz delovnega prava,
prenašanje znanj in izkušenj na sodelavce, novo zaposlene in dijake.

Pogoj za vpis
-

najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želite
opravljati delovodski izpit,
srednja strokovna izobrazba in vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želite opravljati
delovodski izpit,
višja strokovna izobrazba in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želite opravljati
delovodski izpit.

Izpiti – Gradbeni delovodja
Izpiti GRADBENI DELOVODJA
I. Praktični del
II. Strokovno – teoretični del
Strokovna matematika in gradbena
mehanika
Praktična geodezija
Gradbeni elementi in tehnologija
Org. dela, varstvo in zdravje pri delu
Gradbeno poslovanje in kalkulacije
III. Poslovodno – ekonomski del
IV. Pedagoško – andragoški del
Vpisnina
Skupaj

Cena v EUR (oproščen DDV)
483,58
84.48
84.48
84.48
84.48
84.48
179,44
179,44
100,00
1.364,86

Priprave na izpit
Priprave na izpit niso obvezne, so pa priporočljive. V sodelovanju s strokovnjaki posameznih
vsebinskih področij smo pripravili aktualni program priprav, kjer boste na sistematičen način, s
prilagoditvami izobraževanja odraslim, pridobili nova znanja oziroma utrjevali že pridobljeno.
Priprave so praviloma organizirane 2 x tedensko v popoldanskem času med 16.30 – 19.45 uro. Na
željo udeležencev lahko priprave tudi prilagodimo. Kot udeleženec priprav prejmete za vsako
predmetno področje tudi ustrezno gradivo, ki je všteto v ceno.

Program priprav – Gradbeni delovodja
Priprave na izpite trajajo 316 ur in potekajo po vsebinskih sklopih kot je razvidno iz spodnje tabele.
Cena 316 urnih priprav znaša 1.750,00 + DDV.
Predmetno področje
Strokovna matematika in gradbena mehanika
Praktična geodezija
Gradbeni elementi in tehnologija
Organizacija dela, varstvo in zdravje pri delu
Gradbeno poslovanje in kalkulacije
Poslovodno ekonomski del
Pedagoško – andragoški del
Praktični del
SKUPAJ

Število ur
80 ur
20 ur
80 ur
36 ur
48 ur
24 ur
24 ur
4 ur
316 ur

Dodatne informacije: Urška Kavčič Rihar, 01 58 97 652 ali urska.kavcic-rihar@cpu.si
Pozanimajte se za interno izvedbo usposabljanja v vašem podjetju v primeru, da imate skupino
vsaj 10 kandidatov.

Izpitni katalogi
Izpitni katalog – Gradbeni delovodja – klikni na povezavo
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