NPK – Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka
za programske aplikacije in podatkovne baze
PCO – Poklicni center Obala
Cesta Zore Perello Godina 3
6000 Koper
Tel.: 041 405 811
Mail: info@pco.si
Splet: www.pco.si

Koda kataloga: 6416633011
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:
 srednja splošna ali strokovna izobrazba ter
 predhodno izdelana baza z ustrezno tehnično dokumentacijo in dokumentacijo za
pomoč uporabnikom (se izdela na delavnicah)
Načini preverjanja znanj:

ali zbirna mapa

ali praktično preverjanje z zagovorom strokovno teoretičnih znanj.
Raven zahtevnosti: zelo zahtevna dela
Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami: /
Standardi strokovnih znanj in spretnosti, ki jih kandidat pridobi:
 izdelava programske aplikacije (vključujoč: izdelava načrta z ovrednotenjem in
kalkulacijo; izdelava aplikacije; načrtovanje vzdrževanja in posodabljanja);
 oblikovanje enostavne podatkovne baze (vključujoč: izdelava načrta z
ovrednotenjem in kalkulacijo; izdelava podatkovne baze; načrtovanje
vzdrževanja in posodabljanja; spoznavanje modelov podatkovnih baz; postopki
upravljanja, nadziranja in vzdrževanja podatkovnih baz);
 testiranje programske rešitve;
 priprava predloga programa usposabljanja s pomočjo osnovnih pisarniških
paketov (osnove Libre programov in Microsoftovih rešitev).
Za več informacij o pridobljenih znanjih in učnih vsebinah si lahko ogledate spletno
stran Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, saj izobraževanje poteka
v skladu z izpitnim katalogom: https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/64166331
Predavatelji: profesor programiranja, programerji s področja različnih programskih
jezikov, specialisti programskih baz (Oracle in Microsoft), ekonomist
Število ur: 30 ur (za tiste, ki se želijo pripraviti na izpit in že imajo strokovna znanja)
200 ur (za tiste, ki pričenjajo s svojo programersko potjo)
Cena: 30-urni intenzivni: 360 € (brez vključenega DDV) za plačilo: 439 €
200-urni začetni: 1100 € (brez vključenega DDV) za plačilo: 1342 €
Možnost plačila: obročno;
za študente, brezposelne in upokojence 10% popust
PRIPOROČAMO: Kandidati, ki želijo pridobiti znanja iz računalniških ved naj imajo s
seboj na predavanja lastni računalnik, saj jim le-ta omogoča kakovostno delo tudi izven
učnih ur, predvsem pri domačih nalogah in izdelavi lastnih izdelkov.

