
priprave na 
splošno maturo 2014

Prijave in vpis
Prijave in vpis potekajo do konca septembra oziroma do zapolnitve mest.

Dodatne informacije
info@cdi-univerzum.si

01/583-92-70

Splošna matura
Splošna matura je sestavljena iz treh obveznih predmetov: slovenščine, 
matematike in tujega jezika  ter dveh izbirnih predmetov. Vsako šolsko leto 
sta za opravljanje splošne mature na voljo dva roka: spomladanski (maj - 
junij) in jesenski rok (avgust - september). 

Splošno maturo lahko kandidati opravljajo v enem roku v celoti (vseh pet 
predmetov naenkrat) ali v dveh zaporednih rokih (razdelitev predmetov je 
poljubna, npr. trije predmeti v prvem delu, dva predmeta v drugem delu). 

Priprave na maturo
Za uspešno opravljanje mature na CDI Univerzum  organiziramo specializirane priprave na maturo iz obveznih 
in izbirnih predmetov, ki potekajo od oktobra do konca aprila. 

Priprave za obvezne predmete: slovenščina, matematika, tuji jezik (angleščina). 
Na voljo so naslednji izbirni predmeti: sociologija, psihologija, geografija, zgodovina. Predavanja potekajo čez 
teden: od 16.30 do 19. ure ali od 19. do 21. ure. Na predavanjih dobite gradivo, ki ga pripravijo profesorji. 
Dodatno pomoč in informacije nudijo profesorji tudi po elektronski pošti. 

O vseh pomembnih datumih in aktivnostih vas sproti obveščamo.

Hitrejša pot do V. stopnje
K opravljanju splošne mature lahko pristopijo kandidati, ki opravijo vse izpite 
v okviru gimnazijskega programa ter kandidati, ki v koledarskem letu 
dopolnijo 21 let ali več in niso zaključili srednje šole. 

Z uspešno opravljeno maturo je kandidatom priznana V. stopnja izobrazbe, 
smer ni definirana (kar pomeni, da ni dokončana gimnazija). Za vpis na višje 
in visokošolske zavode se kandidatu šteje uspeh na maturi v 100 odstotkih.



ZAKAJ CDI UNIVERZUM?

Izobraževanje pri nas je prilagojeno odraslim in odraslemu načinu življenja.

Med izobraževanjem pridobite veliko izkušenj tako preko profesorjev kot preko drugih kandidatov.

Nudimo posebne ugodnosti (prednost pri prijavi in popusti) za kandidate pri udeležbi drugih 
dejavnosti v okviru CDI Univerzuma.

K širjenju znanja pristopamo s sodobnimi metodami tako poučevanja kot učenja preko spletnih 
učilnic in ostalih možnosti v razsežnostih, ko jih nudi splet.

Za pomoč pri izbiri izobraževalnega programa, samem učenju in načrtovanju izobraževanja se 

NOVI PROGRAMI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
bolničar - negovalec
pomočnik v biotehniki

SPLOŠNI SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
gimnazija
priprave na maturo

NOVA USPOSABLJANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
zavarovalni zastopnik
zavarovalni posrednik
nemščina kot priprava za zaposlitev v tujini - začetni tečaj
nemščina kot priprava za zaposlitev v tujini - nadaljevalni tečaj
prodajna akademija

strokovni/-a sodelavec/-ka za programske aplikacije in podatkovne baze
strokovni/-a sodelavec/-ka za računalniške sisteme in omrežja
izdelovalec/-ka aranžerskega materiala
oblikovalec/-ka cvetličnih vezav in dekoracij
socialni oskrbovalec/-ka
računovodja/-kinja
varuh/-inja predšolskih otrok
izdelovalec/-ka spletnih strani
programer/-ka
skrbnik/-ca informacijskih sistemov
vzdrževalec/-ka programske opreme
oblikovalec/-ka spletnih strani
pomočnik/-ca oskrbnikaBREZPLAČNA OSNOVNA 

ŠOLA ZA ODRASLE

RAZLIČNE BREZPLAČNE DELAVNICE IN TEČAJI

INŠTRUKCIJE ZA MATEMATIKO

UČNA POMOČ

VREDNOTENJE IN 
PRIZNAVANJE NEFORMALNEGA 

ZNANJA

POKLICNI IN SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 
TER POKLICNI TEČAJI
tehnik računalništva
računalnikar
predšolska vzgoja
logistični tehnik
trgovec
administrator
gastronomija in turizem
gastronomija
gastronomske in hotelske storitve
ekonomski tehnik
hortikulturni tehnik
vrtnar
cvetličar

USPOSABLJANJA
knjigovodstvo - osnovna raven

knjigovodstvo - poglobljena raven
ruski jezik od I. do VI. stopnje
ruski jezik - osvežitveni tečaj

slepo tipkanje

Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Grošljeva 4

1000 Ljubljana

01/583-92-70
info@cdi-univerzum.si

http://www.cdi-univerzum.si

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
pomočnik/-ca kuharja
pomočnik/-ca natakarja
knjigovodja/-kinja

lahko oglasite v Svetovalnem središču Ljubljana.

Prisluhnemo mnenju in potrebam posameznega 
kandidata.

Vsak dan sta na razpolago prostor in pomoč pri uporabi 
IKT v Središču za samostojno učenje.

Vpisujemo celo šolsko leto.


