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Dvojezična TAK že od leta 1990 naprej ponuja jezikovno izobrazbo z alpsko-jadranskim profilom v 
kombinaciji z obširno strokovno gospodarsko izobrazbo. Vsak absolvent naše šole obvlada vsaj štiri 
jezike: nemščino, slovenščino, angleščino, italijanščino, nekateri pa še hrvaščino in/ali ruščino. Zato je 
povpraševanje po naših absolventih v gospodarstvu precejšnje.

Našo dobro opremljeno in majhno šolo odlikuje domače vzdušje tako med dijaki kot tudi med učitelji. 
Vsakemu dijaku se lahko osebno posvetimo.

Poleg poklicne trgovske izobrazbe in splošne izobrazbe sodijo k profilu šole še projektna dela z go-
spodarstvom, s partnerskimi šolami, izmenjava dijakov ter intenzivni jezikovni tedni v tujini. Učenci 
imajo na izbiro štiri izobraževalna težišča z zelo dobrimi poklicnimi perspektivami. S tem profilom se 
je razvila Dvojezična trgovska akademija v „International Competence Center“. Šolo obiskujejo pred-
vsem dijaki iz avstrijske Koroške, Slovenije, Italije in drugih evropskih držav.

Izobrazba, ki so je deležni dijaki Dvojezične TAK, omogoča, da imajo absolventi te šole odlične poklic-
ne možnosti tako v gospodarstvu kot tudi na družbeno-kulturnem področju.

7 razlogov za prijavo na Dvojezično trgovsko akademijo:

• Splošna in trgovska izobrazba s pravom in ekonomijo (vključno SAP)
• Strokovna izobrazba: informacijska tehnologija, športni in kulturni menedžment
• Jezikovna in kulturna kompetenca:  

učna jezika nemščina in slovenščina 
tuji jeziki: angleščina, italijanščina; prosti predmeti hrvaščina in ruščina 
angleščina in italijanščina tudi kot delovna jezika

• Odlične poklicne možnosti ter dostop do univerze
• Izobrazba, ki je usmerjena v prakso (projekti skupaj s podjetji, učna firma, Junior Company)
• Kreativnost, timsko delo, komunikacija
• Obvezna strokovna praksa v Evropi in po svetu

Poklicna področja

• Industrija in obrtništvo
• Banke, trgovina in zavarovalnice
• Promet, špedicije, turizem
• Trženje
• Javne ustanove (npr. občine, dežela, država) in druge institucije

Zaključek 
Zrelostni in diplomski izpit (EU-diploma, ISCED 5) 
Možnost vpisa na univerzo in pridobitev obrtniškega dovoljenja

Značilnosti Dvojezične zvezne trgovske akademije


