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1 UVOD 

Samoevalvacijsko poročilo o izvajanju obvezne prakse na Novi univerzi je izdelano na podlagi 
veljavne zakonodaje, ki je povezana z delovanjem visokošolskih zavodov ter opravljanjem 
praktičnega izobraževanja. Predvsem so za izvajanje obvezne prakse na Novi univerzi 
pomembni naslednji dokumenti in zakoni: 

- Statut Nove univerze z dne 20. 8. 2019 in statutu članic NU; 
- Pravilnik o izvajanju študijske prakse na Novi univerzi z dne 30. 9. 2019; 
- Učni načrti za praktično izobraževanje na članicah Nove univerze;  
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17); 
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov (Uradni list RS, št. 40/14); 
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 

124/04). 
 

V 33. členu ZVis določa, da je obvezen sestavni del visokošolskih strokovnih študijskih 
programov praktično izobraževanje, pri univerzitetnih študijskih programih pa je praktično 
izobraževanje prav tako lahko vključeno za pridobivane, prenos in uporabo teoretičnega 
znanja v praksi, v delovnem okolju ali kot sodelovanje pri raziskovalnem delu. 

Skladno z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 
programov (v nadaljevanju Merila) se je pri pripravi, vključevanju ter evalvaciji izvajanja 
obvezne prakse na Novi univerzi upoštevalo in presojalo primernost podjetij, inštitutov, 
zavodov ali drugih organizacij, s katerimi imajo Nova univerza in članice sklenjene sporazume 
in pogodbe za izvedbo praktičnega izobraževanja ter povezanost tega izobraževanja s področji 
in disciplinami posameznih študijskih programov članic Nove univerze, ki obvezno praktično 
usposabljanje predvidevajo.  

Na podlagi istih Meril so se presojale tudi sistemska ureditev praktičnega izobraževanja 
študentov na Novi univerzi in članicah ter njegovo izvajanje in zadovoljstvo udeležencev 
praktičnega izobraževanja. 

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS v 5. členu določajo, da mora biti 
iz predmetnika »razvidno število kreditnih točk, potrebnih za dokončanje posamezne enote 
programa /…/ praktičnega usposabljanja /…/ in učni dosežki tako celotnega študijskega 
programa kot posameznih enot programa. /…/ Posamezni predmet mora biti ovrednoten z 
najmanj 3 kreditnimi točkami, /…/ za 1 teden praktičnega usposabljanja pa 2.« Skladno z 
navedenim so Nova univerza in članice pripravile učne načrte za obvezno praktično 
izobraževanje po posameznih študijskih programih, kjer je le-to predvideno.  
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2 ZGODOVINSKI OPIS  

Obvezna praksa se je v predmetnike študijskih programov na članicah NU uvrščala skozi 10. 
letno obdobje. 

2.1 Evropska pravna fakulteta Nove univerze 

Fakulteta je obvezno prakso uvrstila v 3. letnik predmetnika na dodiplomskem visokošolskem 
strokovnem študijskem programu Pravo in management nepremičnin leta 2011. Prvi študenti 
so obvezno študijsko prakso opravljali v študijskem letu 2013/14. V letu 2018 je obvezno 
študijsko prakso vključila tudi v 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. 
stopnje. Pravo generacijo študentov, ki bodo imeli v predmetniku obveznost: obvezna praksa, 
bo fakulteta vpisala v študijskem letu 2019/20.  

2.2 Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze 

Fakulteta je obvezno prakso uvrstila v 2. letnik predmetnika na dodiplomskem visokošolskem 
strokovnem študijskem programu Upravno pravo. Študijska obveznost obsega 120 ur 
samostojne obveznosti in je ovrednotena s 6 kreditnimi točkami. Prvi študenti so obvezno 
študijsko prakso opravljali v študijskem letu 2016/17.  

 

2.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze  

Fakulteta je obvezno prakso uvrstila v 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Slovenski 
študiji 1. stopnje. Navedeni študijski progam je imel akreditirano prakso v obsegu 50 ur in 2 
KT. V študijskem letu 2018/19 je fakulteta vpisala prvo generacijo študentov, ki bo študijsko 
obveznost obvezna praksa v obsegu 50 ur opravljala v 3. letniku – ob njihovem rednem 
napredovanju bo to v študijskem letu 2020/21. 

V letu 2019 je fakulteta nadomestila diplomsko delo s prakso, ki sedaj v skupnem obsegu znaša 
200 ur in 10 KT. Pravo generacijo študentov, ki bodo imeli v predmetniku obveznost prakse v 
obsegu 200 ur, bo fakulteta vpisala v študijskem letu 2020/2021 in bo – ob njihovem rednem 
napredovanju prakso opravljala v študijskem letu 2022/23. 

2.4 Nova univerza  

Univerza (še) nima akreditirani lastnih programov, temveč so za enkrat vsi programi 
akreditirani le na njenih članicah. 
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3 ORGANIZIRANOST 

3.1 Evropska pravna fakulteta Nove univerze 

Na študijskem programu PMIN 1. stopnje je bila praksa akreditirana kot obvezni predmet, ki 
se izvede v 3. letniku, natančneje v osmem trimestru, ker je bil prvotno predmetnik zasnovan 
s trimestri. Predmet je predvideval: 

8. trimester 

Predmet 
 

št. vseh ur število ur organiziranega 
študijskega dela 

število ur 
individualnega 
dela 

KT ECTS nosilec 

št. ur 
predavanj 

št. ur  vaj 

Obvezna 
praksa 

300 0 0 300 12 / 

 

Predmetnik je bil prvič spremenjen leta  2014, tako da se je namesto trimestrov uvedlo 
semestre. Kar se obvezne prakse tiče, pa se je spremenilo število kreditnih točk in ur. 

6. semester 

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 
Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

5 Obvezna praksa  0 0 0 0 0 120 120 10 

 

Obvezna strokovna praksa je trajala tri tedne ter se praviloma opravljala strnjeno, lahko pa na 
predlog študenta tudi v dveh delih v prej omenjenem obdobju, ob pogoju, da se je s tem 
strinjalo podjetje ali organizacija, kjer se je opravljala praksa, ter mentor na fakulteti. 

Druga sprememba predmetnika pa se je zgodila leta 2018, poglavitno z namenom ukinitve 
diplomskega dela, pri predmetu obvezna praksa pa se je zmanjšalo število kreditnih točk in ur, 
ob upoštevanju določil Nakvis, da predstavljata 2 kreditni točki 40 ur prakse oziroma en teden. 
Nova in še vedno veljavna ureditev je sledeča:    

 

6. semester 

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 
Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

5 Obvezna praksa  0 0 0 0 0 120 120 6 

 



6 
 

Na študijskem programu Pravo 1. stopnje se je praksa, kot obvezna sestavina predmetnika 
uvedla s spremembo leta 2018. Praksa je uvrščena v 6. semester  (drugi semester 3. letnik) : 

6. semester 

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 
Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

2 Obvezna praksa  0 0 0 0 0 120 120 6 

 

3.2 Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze 

Obvezna praksa je bila od vsega začetka načrtovana kot obvezna sestavina predmetnika 2. 
letnika visokošolskega študijskega programa Upravno pravo. V prvih letih je bila ovrednotena 
z 8 KT in je trajala šest tednov. Praviloma se je opravljala strnjeno, lahko pa na predlog 
študenta tudi v dveh delih v prej omenjenem obdobju, ob pogoju, da se je s tem strinjalo 
podjetje ali organizacija, kjer se je praksa opravljala, ter mentor na Fakulteti. 

 

4. semester 

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 
Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

5 Obvezna praksa  0 0 0 0 0 240 240 8 

 

Leta 2018 je fakulteta spremenila akreditacijo študijskega programa. Glavni namen je bil  
ukinitev diplomskega dela, pri predmetu obvezna praksa pa se je zmanjšalo število kreditnih 
točk in ur, ob upoštevanju določil Nakvis, da predstavljata 2 kreditni točki 40 ur prakse oziroma 
en teden. Veljavna ureditev je tako sledeča:    

4. semester 

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 
Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

5 Obvezna praksa  0 0 0 0 0 120 120 6 
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3.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze 

Na študijskem programu Slovenski študiji 1. stopnje je bila praksa akreditirana kot obvezni 
predmet ki se izvede v 3. letniku, natančneje v šestem semestru. Akreditiran predmetnik je 
veljaven do vključno vpisne generacije 19/20, z obvezno prakso v obsegu 50 ur in 2 KT. 

Predmet predvideva: 

6. semester 

Predmet 
 

št. vseh ur število ur organiziranega 
študijskega dela 

število ur 
individualnega 
dela 

KT ECTS nosilec 

št. ur 
predavanj 

št. ur  vaj 

Praksa 50 0 0 10 2 / 

 

Predmetnik na študijskem programu Slovenski študiji 1. stopnje se je spreminjal leta 2019, 
tako da se je namesto diplomskega dela uvedlo večji obseg prakse, kot obvezne sestavine 
predmetnika. Praksa je uvrščena v 6. semester (drugi semester 3. letnik): 

6. semester 

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

 Kontaktne ure 
Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

5 Praksa  10  /   190 200 10 

 

3.4 Nova univerza 

Univerza (še) nima akreditiranih lastnih programov, temveč so za enkrat vsi programi 
akreditirani le na njenih članicah.  
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4 PRAVNA UREDITEV 

4.1 Evropska pravna fakulteta Nove univerze 

Praksa, ki je bila obvezna sestavina prvotno le na dodiplomskem visokošolskem strokovnem 
programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje je bila urejena z 
učnim načrtom predmeta, ki določa čas trajanja prakse, njeno vsebino in cilji ter kompetence, 
ki naj jih študentje tekom prakse pridobijo. Prakse do 20.2.2019 ni urejal samostojen pravilnik, 
ampak je bila slednja urejena v posebnem poglavju Pravilnika o študiju na Evropski pravni 
fakulteti. Ureditev je bila precej splošna in na določenih delih pomanjkljiva – manjkala je 
določitev nalog za vsakega udeleženca prakse posebej, ureditev ni predvidevala spremljanja 
zadovoljstva udeležencev in evalvacije prakse, pomanjkljivo je bila določena oblika poročila in 
drugih obveznosti študenta, itd. 

Zaradi navedenega in ob upoštevanju: 

 da je Evropska pravna fakultete postala članica Nove univerze, 

 da je praksa postala obvezna sestavina predmetnika tudi na dodiplomskem programu 
Pravo 1. stopnje, 

 da je organizacija (kreditne točke, ure, itd) skladna z Merili Nakvis za kreditno 
vrednotenje študijskih programov po ECTS, ki določajo, da je en teden praktičnega 
usposabljanja (40ur)ovrednoten z 2 ECTS, 

je Nova univerza pristopila k pripravi Pravilnika o študijski praksi, ki generalno ureja področje 
praktičnega usposabljanja za vse njene članice. 

4.2 Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze 

Obvezna praksa je bila do nedavnega urejena v posebnem poglavju Pravilnika o študiju na 
Fakulteti za državne in evropske študije, učni načrt študijske obveznosti pa je natačno določal 
čas trajanja prakse, njeno vsebino in cilje ter kompetence, ki naj jih študentje tekom prakse 
pridobili. Ker se je skozi prakso izkazalo, da je ureditev obvezne študijske prakse tudi znotraj 
novega pravilnika o študiju pomanjkljivo urejena, je Nova univerza pripravila nov pravilnik, ki 
ureja področje študijske prakse generalno za vse svoje članice. Novi pravilnik je v veljavo stopil 
s študijskim letom 2019/2020. 

4.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze 

Praksa, ki je bila obvezna sestavina od prve akreditacije študijskega programa Slovenski študiji 
1. je obvezna sestavina dodiplomskega študijskega programa Slovenski študiji 1. stopnje tudi 
po spremembi predmetnika in je od 5. aprila 2019 urejena z učnim načrtom predmeta, ki 
določa čas trajanja prakse, njeno vsebino in cilje ter kompetence, ki naj jih študentje tekom 
prakse pridobijo ter število ECTS za tedne prakse.  

Prakse na fakulteti ne ureja samostojen pravilnik fakultete, ampak je slednja urejena v s   
Pravilnikom o izvajanju študijske prakse na Novi univerzi.  
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4.4 Nova univerza 

Praktično izobraževanje je na ravni NU sistemsko urejeno s Pravilnikom o izvajanju študijske 
prakse (v nadaljevanju: Pravilnik o praksi), ki je javno objavljen na spletni strani Nove univerze: 
https://nova-uni.si/index.php/sl/o-univerzi/akti.Sprwejet je bil 20.2.2019. Pravilnik zajema 
temeljna vprašanja o izvajanju obvezne študijske prakse na dodiplomskih in magistrskih 
študijskih programih članic Nove univerze.  
 
Pravilnik o praksi natančno ureja postopek opravljanja prakse, naloge vseh udeležencev 
(visokošolskih učiteljev in sodelavcev, mentorjev pri delodajalcih, strokovnih služb in 
študentov) ter temeljne cilje, ki naj jih udeleženci tekom izvajanja študijske prakse zasledujejo. 
Ker je praksa je v celoti prilagojena ciljem posameznega študijskega programa, so poleg 
navedenega pravilnika za izvajanje prakse pomembni tudi učni načrti na članicah Nove 
univerze.  
 

  

https://nova-uni.si/index.php/sl/o-univerzi/akti.Sprwejet
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5 IZVEDBA PRAKSE 

5.1 Evropska pravna fakulteta Nove univerze 

Do sprejema Pravilnika na ravni NU je ureditev, ki je veljala le za program PMIN 1, velevala, da 
si je mesto za prakso priskrbel študent sam. Le v primeru, da si študent mesta mi mogel 
zagotoviti, mu je pri tem pomaga fakulteta. Študent si je moral poiskati mentorja med 
pedagoškimi sodelavci fakultete. Dolžnost pedagoških delavcev je bila mentorstvo sprejeti. Pri 
izbiri mentorja so morali študent upoštevati področje, na katerem je delal pedagoški 
sodelavec, fakulteta pa je morala paziti na smotrno porazdelitev mentorstva med pedagoškimi 
sodelavci fakultete. Mentor in študent sta skupaj sestavila okvirni program dela za študenta v 
času opravljanja prakse ter opredelila strokovni problem, ki ga je študent obdelal na praksi. 
Predlog okvirnega programa dela je študent posredoval podjetju ali organizaciji, kjer je 
opravljal prakso, v morebitno dopolnitev. Na podlagi predloga okvirnega programa dela so v 
podjetju ali organizaciji, kjer je študent opravljal prakso, študentu določili svetovalca. Študent 
je moral pred opravljanjem prakse izpolniti obrazec za prijavo prakse, ki sta ga podpisala tudi 
svetovalec v podjetju ali organizaciji, kjer je študent opravljal prakso in mentor na fakulteti.  
Okvirni program dela ter izpolnjeni obrazec študent odda vsaj 14 dni pred začetkom 
opravljanja prakse v referat fakultete. Na podlagi izpolnjenega in podpisanega obrazca za 
prijavo fakulteta pripravi sporazum o študijski praksi, ki ga podpišejo študent, podjetje in 
fakulteta. 
 
Okvirni program dela ter izpolnjeni obrazec je študent oddal v referat fakultete. Po opravljeni 
strokovni praksi, najpozneje pa do prijave diplomskega dela, je moral študent v referat 
fakultete oddati:  

 obrazec prijava strokovne prakse,  

 potrdilo podjetja, kjer je opravljal prakso (iz potrdila je moralo biti razvidno, kdaj je 
opravljal prakso, kdo je bil njegov svetovalec ter v katerih organizacijskih enotah je 
opravljal prakso),  

 pisno poročilo o praksi, kot pisno strokovno nalogo v zvezi s prakso v obsegu najmanj 5 
strani in največ polovice avtorske pole, v skladu z napotki za pisanje poročila. 

 
Mentor je pisno poročilo o praksi pregledal in lahko zahteval dopolnitve ali popravke. Pisno 
strokovno nalogo je potrdil s svojim podpisom ter jo ocenil kot uspešno ali neuspešno. 
Uspešno opravljeno prakso je referat vpisal v indeks. Študent ni mogel pristopiti k zagovoru 
diplome brez uspešno opravljene strokovne prakse, vpisane v indeks. 
 
Po stari ureditvi je prakso opravilo 17 študentov, po novi ureditvi pa 1 študentka.  
 

5.2 Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze 

Do sprejetja novega Pravilnika o izvajanju študijske prakse Nove univerze se je praktično 

izobraževanje urejalo tako, da si je mesto za prakso priskrbel študent sam, prav tako si je 

poiskal tudi mentorja med pedagoškimi sodelavci fakultete. Pri iskanju mentorja je moral 
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študent upoštevati področje, na katerem dela pedagoški učitelj, dolžnost pedagoških delavcev 

pa je, da sprejemajo navedeno mentorstvo.  V primeru, ko si študent sam ni uspel zagotoviti 

mesta, mu je pri tem pomagala fakulteta.  

Mentor in študent nato skupaj sestavita okvirni program dela za študenta v času opravljanja 

prakse ter opredelita strokovni problem, ki ga bo študent obdelal na praksi. Predlog okvirnega 

programa dela sporoči študent podjetju ali organizaciji, kjer bo opravljal prakso, v morebitno 

dopolnitev. Na podlagi predloga okvirnega programa dela se v podjetju ali organizaciji, kjer bo 

študent opravljal prakso, študentu določi svetovalca. Študent mora pred opravljanjem prakse 

izpolniti obrazec za prijavo prakse, ki ga podpišeta tudi mentor v organizaciji, kjer bo študent 

opravljal prakso, in mentor na fakulteti. Okvirni program dela ter izpolnjeni obrazec mora 

študent pred začetkom opravljanja prakse dostaviti v referat, na tej podlagi pa se pripravi 

sporazum o študijski praksi, ki ga podpišejo študent, podjetje in Fakulteta.  

Po opravljeni strokovni praksi, najpozneje pa do prijave diplomskega dela, odda študent v 

referat obrazec za prijavo strokovne prakse, potrdilo podjetja, kjer je opravljal prakso (iz 

potrdila mora biti razvidno, kdaj je opravljal prakso, kdo je bil njegov mentor v organizaciji ter 

v katerih organizacijskih enotah je opravljal prakso) ter pisno poročilo o praksi, kot pisno 

strokovno nalogo v zvezi s prakso v obsegu najmanj pet strani in največ polovice avtorske pole, 

v skladu s tehničnimi navodili za izdelavo zaključnih nalog. Mentor pisno poročilo o praksi 

pregleda in lahko zahteva dopolnitve ali popravke. Pisno strokovno nalogo potrdi s svojim 

podpisom ter jo oceni kot uspešno ali neuspešno. Uspešno opravljena praksa se vpiše v indeks. 

Študent ne more pristopiti k zagovoru diplome brez uspešno opravljene strokovne prakse, 

vpisane v indeks. 

Poročilo o praksi študent izroči tudi mentorju v organizaciji, ki ga pregleda, oceni in izpolni ter 

podpiše ocenjevalni list na predpisanem obrazcu. Poročilo o praksi z ocenjevalnim listom nato 

študent odda v referat. Poročilo mora biti oddano referat najkasneje šest mesecev po 

zaključeni praksi v organizaciji, sicer mentor poročila ni dolžan pregledati in oceniti - tedaj 

mora študent postopek opravljanja prakse izvesti znova. Na podlagi ocene mentorja v 

organizaciji mentor na fakulteti poda skupno oceno prakse. 

 

5.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze 

V okviru študijskega programa Slovenski študiji 1. stopnje študentje še niso opravljali obvezne 
prakse. Izvajanje obvezne prakse bo ob njeni uveljavitvi urejal Pravilnik o izvajanju študijske 
prakse na ravni Nove univerze.  

5.4 Nova univerza 

Po trenutno veljavni ureditvi so po Pravilniku za neposredno izvedbo prakse zadolženi 
strokovna služba, mentor na fakulteti in mentor v delovnem okolju. Obveznosti fakultete iz 
naslova opravljanja obvezne prakse so, da zagotovi strokovne službe, mentorja na fakulteti in 
določi učni načrt. Študent samostojno pristopi k izvajalcu prakse in se dogovarja za opravljanje 
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prakse, pri čemer upošteva izbrano smer študija. V primeru, da si študent mesta za prakso ne 
more zagotoviti, mu pri tem pomaga fakulteta, tako da zaposleni v kariernem centru centrov 
pomagajo pri iskanju izvajalcev prakse (študent napotijo na ponudnike iz nabora že sklenjenih 
sporazumov ali pa poiščejo novega in z njim podpišejo sporazum o izvajanju prakse). 
 
Študent odda prijavo na prakso strokovni službi pred načrtovanim začetkom prakse, pristop k 
opravljanju prakse pa mu je odobren, ko prijavo prakse podpišejo študent, mentor na fakulteti 
in mentor v delovnem okolju. 
 
Študenta v času izvajanja praksa spremljata mentor v delovnem okolju in mentor na fakulteti. 
Mentorja v delovnem okolju določi izvajalce prakse. Izvajalec prakse je običajno predstavnik 
lastnikov ali vodstva podjetja. Mentor v delovnem okolju je oseba, ki jo med strokovno 
usposobljenimi delavci v organizaciji izbrana s strani izvajalca prakse. Področje njegovega 
/njenega delovanja mora vsebinsko ustrezati področju izbrane smeri študija, poznati mora 
učni načrt prakse in skrbeti za njegovo izvedbo. Mentorja na fakulteti izbere študent iz vrst 
habilitiranih visokošolskih učiteljev, ki poučujejo na študijskem programu. Njihovo 
usposobljenost fakulteta preverja preko življenjepisov, izpisov bibliografskih podatkov iz 
sistema Cobiss in drugih podatkov, ki dokazujejo usposobljenost. 
 
Kompetence, določene z učnim načrtom obvezne prakse, mentorju v podjetju služijo kot 
temeljne smernice za oblikovanje programa oziroma načrta obvezne prakse, na osnovi, 
katerega mentor organizira praktično delo za usposabljanje študenta. Naloga mentorja v 
delovnem okolju je, da pojasni in spremlja dela, ki jih študent opravlja v okviru prakse, svetuje 
študentu in skrbi za ustrezno izvedbo prakse. Študent mora sproti izpolnjevati evidenčni list, 
ki ga na koncu pregleda in podpišeta mentor v delovnem okolju in študent.  
 
Po zaključeni praksi mentor v delovnem okolju izpolni potrdilo o opravljeni praksi, katerega 
del je tudi predlog ocene. Mentor potrdilo pošlje strokovni službi skupaj z izpolnjenim 
vprašalnikom o kakovosti prakse. Študent po končani praksi strokovni službi odda evidenčni 
list opravljene prakse, izpolnjen vprašalnik o delovni praksi ter končno poročilo v obsegu 
najmanj desetih tipkanih strani, pripravljeno skladno s Tehničnimi navodili za izdelavo 
zaključnih del na NU. Strokovna služba posreduje poročilo v pregled in potrditev mentorju na 
fakulteti, ki poda končno oceno dela študenta. Po prejemu popolne dokumentacije in 
pozitivno ocenjenega končnega poročila se ocena prakse vpiše v elektronski indeks študenta 
v VIS. Tudi mentor na fakulteti je dolžan izpolniti vprašalnik o zadovoljstvu kakovosti prakse, 
ki je del obveznih prilog Pravilnika.  
 
Skladno z določili Pravilnika o praksi je urejena tudi možnost priznavanja prakse, za katero 
lahko zaprosijo študentje, ki so pred vpisom v letnik, v katerem se opravlja praksa, vsaj eno 
leto opravljali naloge, ki bi lahko bile priznane kot pravna praksa. Posebne prilagoditve pa 
veljajo za študente s posebnimi potrebami in študente z morebitnimi zdravstvenimi težavami.  
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6 POSEBNOSTI PRAKSE 

6.1 Evropska pravna fakulteta Nove univerze 

Od skupno 50 študentov, ki je moralo opravljati obveznost študijske prakse na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. 
stopnje, jih je 33 zaprosilo za priznavanje prakse na podlagi takratne ureditve, ki je določala: 

(oprostitev opravljanja prakse) 

Komisija za študijske zadeve lahko oprosti opravljanje prakse slušatelje, če so bili do vpisa na fakulteto 
zaposleni najmanj eno leto v podjetju ali organizaciji, kjer so opravljali naloge, ki bi bile lahko priznane 
kot opravljena strokovna praksa. Študent mora na fakulteto poslati pisno prošnjo z ustreznimi dokazili, 
ki jih na predlog komisije prouči določen fakultetni pedagoški sodelavec. 

Upoštevaje navedeno je študijska komisija ugodila 32 prošnjam, zavrnila pa je 1. 

Drugih prilagoditev takratna ureditev ni omogočala.  

 

6.2 Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze 

Od skupno 5 študentov, ki je moralo opravljati obveznost študijske prakse na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu Upravno pravo, so 3 zaprosili za priznavanje prakse na 
podlagi takratne ureditve, ki je določala: 

(oprostitev opravljanja prakse) 

Komisija za študijske zadeve lahko oprosti opravljanje prakse slušatelje, če so bili do vpisa na Fakulteto 
zaposleni najmanj eno (1) leto v podjetju ali organizaciji, kjer so opravljali naloge, ki bi bile lahko 
priznane kot opravljena strokovna praksa. Študent mora na Fakulteto poslati pisno prošnjo z ustreznimi 
dokazili, ki jih na predlog komisije prouči določen fakultetni pedagoški sodelavec. 

Izredni in redni študenti, ki so bili v zadnjih dveh (2) letih zaposleni vsaj šest (6) mesecev, lahko zaprosijo 
za priznanje prakse v organizaciji, tako da na študijsko komisijo naslovijo prošnjo za priznanje obvezne 
študijske prakse v organizaciji, ki ji priložijo potrdilo delodajalca o delovni dobi ter opisu del in nalog. 
Če komisija zaprosilu ugodi, študent izdela le poročilo o praksi pod mentorstvom mentorja na Fakulteti. 
Po odobritvi komisije študent v roku enega (1) meseca v Referat odda Poročilo o opravljanju obvezne 
študijske prakse. 

 

6.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze 

V okviru študijskega programa Slovenski študiji 1. stopnje študentje še niso opravljali obvezne 
prakse. Posebnosti obvezne prakse bo ob njeni uveljavitvi urejal Pravilnik o izvajanju študijske 
prakse na ravni Nove univerze.  
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6.4 Nova univerza 

Ureditev, ki jo je prinesel Pravilnik na ravni NU omogoča naslednje posebnosti oziroma 
prilagoditve:  

- V kolikor študent že ima delovne izkušnje in je pred vpisom v letnik, v katerem se opravlja 
praksa, vsaj eno leto že opravljal naloge, ki bi lahko bile priznane kot strokovna praksa, 
lahko študijsko komisijo fakultete zaprosi za priznavanje prakse.  

Študent, ki že ima delovne izkušnje, lahko študijsko komisijo fakultete zaprosi za priznavanje 
prakse. Študijska komisija lahko oprosti opravljanja prakse študenta, ki je bil do vpisa v letnik, 
v katerem se opravlja praksa, zaposlen najmanj eno leto v organizaciji, kjer je opravljal naloge, 
ki bi bile lahko priznane kot opravljena strokovna praksa.   

Študent mora na študijsko komisijo poslati pisno prošnjo z dokazili, ki izkazujejo razloge za 
oprostitev opravljanja prakse. Prošnjo, na predlog študijske komisije, prouči pedagoški 
sodelavec fakultete, ki pokriva zadevno delovno področje in poda mnenje glede oprostitve.   

 

- Študent lahko opravlja prakso tudi v delovnem okolju organizacijskih enot NU.  

Študent lahko opravlja prakso v delovnem okolju organizacijskih enot Nove univerze, ki 
izvajajo dejavnost na področju študijskih programov iz 1. člena tega pravilnika. V tem primeru 
je fakulteta tudi izvajalec prakse.  

 

- Študent lahko prakso opravlja v tujini v okviru razpisanih programov mobilnosti študentov 
(Erasmus, CEEPUS ipd.). Prakso opravlja skladno s pravili izvajalca v tujini in pravili 
programov mobilnosti. Sporazum o opravljanju prakse v tujini nadomesti Sporazum o 
praksi. 

Študent lahko prakso opravlja v tujini v okviru razpisanih programov mobilnosti študentov 
(Erasmus, CEEPUS ipd.). Prakso opravlja skladno s pravili izvajalca v tujini in pravili programov 
mobilnosti.   

Sporazum o opravljanju prakse v tujini nadomesti Sporazum o praksi.  

Študent mora vlogi za opravljanje prakse v tujini priložiti osnovne podatke o izvajalcu prakse 
in program prakse, katerega mora potrditi nosilec na domači fakulteti.  

 

- Praksa študenta s posebnimi potrebami se izvaja po individualnem programu in ob 
ustreznih prilagoditvah ter podporah, ki so v skladu s potrebami študenta ter so potrebne 
za doseganje izobraževalnih ciljev prakse. Enako velja za študenta, ki iz zdravstvenih 
razlogov ne more opravljati samo določenega dela predpisane prakse. 

Praksa študenta s posebnimi potrebami se izvaja po individualnem programu in ob ustreznih 
prilagoditvah ter podporah, ki so v skladu s potrebami študenta ter so potrebne za doseganje 
izobraževalnih ciljev prakse.   

Enako velja za študenta, ki iz zdravstvenih razlogov ne more opravljati samo določenega dela 
predpisane prakse.  
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7 EVALVACIJA PRAKSE 

7.1 Evropska pravna fakulteta Nove univerze: 

Prejšnja ureditev ni imela urejenega formalnega sistema za spremljanje kakovosti prakse in 
temu prilagojenih vprašalnikov. Fakulteta je izvajanje prakse preverjala z namensko anketo, 
na kateri pa niso odgovorili vsi udeleženci prakse.  Zadovoljstvo študentov in mentorjev se je 
spremljalo preko neformalnih pogovorov med udeleženci prakse in strokovnimi službami, 
predvsem Kariernim centrom, ki je bil vezni člen pri iskanju ponudnikov praks.  
 
Na podlagi stare ureditve je anketa izpolnilo 7 študentov, 4 mentorji na fakulteti in 4 
svetovalcev  v podjetju. 
 
Na podlagi nove ureditve, pa 1 študent, 1 mentor na fakulteti in 1 mentor v  delovnem okolju. 
 
V nadaljevanju podajamo ugotovljene  prednosti, pomanjkljivosti ter predlagane ukrepe za 
izboljšanje prakse za vsakega od deležnikov (študent, mentor na fakulteti in svetovalec v 
organizaciji) na programu PMIN  1. stopnje na podlagi prejšnje ureditve. 
 
ŠTUDENTI 
 

1. PREDNOSTI: Študenti so bili na praksi najbolj zadovoljni s:  

 kolektivom in prijetnim odnosom, delom, ki so ga opravljali,  

 s spoznavanjem različnih delovnih mest,  

 s spoznavanjem dela v praksi. 
 

2. POMANKLJIVOSTI: Študenti so kot slabost navedli: 

 trajanje študijske prakse, menijo, da je le-ta prekratka in predlagajo, da bi trajala vsaj 
1 semester, da bi bil študent tudi dejansko pripravljen za vstop na trg dela. 

 
3. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE: Kot predloge za izboljšavo so navedli:  

 povečanje števila ur obvezne študijske prakse,  

 več informacij s strani fakultete, kje lahko opravljajo prakso, 

 čim večji stik med fakulteto, mentorjem oziroma podjetjem in študentom,  

 da se študijska praksa izvaja čim bolj kakovostno in strokovno. 
 
 
MENTORJI NA FAKULTETI 
 

1. PREDNOSTI: Mentorji so bili najbolj zadovoljni s: 

 odzivnostjo študentov, zanimanjem za predmet, željo po znanju, 

 z napredkom študentke, 

 s samostojnostjo študentov in pridobljenimi izkušnjami. 
 

2. POMANKLJIVOSTI: Najbolj so pogrešali: 

 več časa za pogovore s študenti, 
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 odzivnost študentov med prakso. 
 

3. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE: Predlogi mentorjev na fakulteti za izboljšave: 

 večje vključevanje študentov v prakso, 

 študijska praksa na sedanji način, je formalizem in večinoma nima visoke dodane 
vrednosti za študente. Sprašujem se, če je sploh smiselna. 

 vključevanje mladih asistentov v organizacijo prakse, 

 morda delo v družbah, ki se ukvarjajo z nepremičninami, gradbena podjetja, skratka     
družbe iz panog po SKD, ki so bliže programu študija. 

 
 
SVETOVALCI V ORGANIZACIJI 
 

1. PREDNOSTI: Svetovalci so bili pri opravljanju mentorstva najbolj zadovoljni s: 
 timskim odločanjem in reševanjem nalog, 

 s prizadevnostjo študentov, 

 pripravljenostjo študentov za delo, 

 razgledanost študentov. 

 
2. POMANKLJIVOSTI: Svetovalci so pri opravljanju mentorstva pogrešali: 
 jasno zastavljene cilje, 

 pričakovanja, kako poteka delo v nepremičninski agenciji (ni se ujemalo z dejanskim stanjem), 

 navodila, kaj se pričakuje od mentorstva, kaj nuditi študentu, da bi bila praksa še boljša. 

 
3. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE: Svetovalci so navedli naslednje predloge za izboljšanje 

kakovosti študijske prakse: 
 širši pogled študentov in splošnega znanja glede nepremičninskega prava, vsaj osnovne 

usmeritve, na primer kaj pomeni zemljiško knjižni izpisek. 

 
Na podlagi nove ureditve, pa so udeleženci podali naslednje komentarje: 

 
ŠTUDENT 
 

1. PREDNOSTI:  

 Uporaba teoretičnih znanj pridobljenih med študijem v praksi.  

 Pridobivanje novih znanj preko praktičnega dela. Spoznavanje trga dela in poklica.  

 Pridobivanje specifičnih kompetenc v praksi. Sodelovanje z mentorji pri opravljanju dela. 
 

2. SLABOSTI: 
 Trajanje prakse je prekratko. 

 

3. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE: 
 Podaljšanje trajanja prakse iz 120 ur na vsaj 200 ur. Uvedba prakse v vsakem študijskem letu. 
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MENTOR V DELOVNEM OKOLJU 
 

1. PREDNOSTI: 
 Vzpostavljanje sodelovanja s fakulteto, 

 Omogočanje možnosti za vzpostavitev nadaljnjega znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega 
dela.  

 Seznanitev študentov s praktičnim delom.  

 Spoznavanje študenta s trgom dela in poklici.  

 Spoznavanje mentorjev s študijskimi programi fakultete in podajanje povratne informacije 
fakulteti o usposobljenosti študentov. 

 

2. SLABOSTI: 
 Pomanjkljivo predstavljena navodila in pričakovanja fakultete glede procesa študijske prakse. 

 

3. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE: 
 Mentorji v delovnih okoljih potrebujejo konkretnejše napotke in pričakovanja fakultete. 

 

MENTOR NA FAKULTETI 
 

1. PREDNOSTI: 
 Ustreznost gostujoče organizacije za usposabljanje študentov. Poglabljanje znanja študentov. 

 

2. SLABOSTI: 
 Pomanjkljivo sodelovanje med mentorjema.  

 Pomanjkljiva administrativna podpora fakultete pri procesu.  

 Premalo sodelovanja med podjetji, organizacijami  in profesorji tudi za namene znanstveno-
raziskovalnega ter strokovnega dela.   

 

3. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE: 
 Spodbujanje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja profesorjev na fakulteti z organizacijami 

in podjetji v delovnih okoljih, tudi s pridobivanjem skupnih projektov.  

 

7.2 Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze 

Dosedanja ureditev ni ni predvidevala formalnega sistema za spremljanje kakovosti prakse in 
temu prilagojenih vprašalnikov. Fakulteta je zadovoljstvo študentov preverjala z anketo, ki jo 
je po vsakem končanem semestru predavanj objavila v svoji bazi. Zadovoljstvo študentov in 
mentorjev v zvezi z opravljanjem prakse se je spremljalo le preko neformalnih pogovorov med 
udeleženci prakse in strokovnimi službami, predvsem Kariernim centrom, ki je bil vezni člen 
pri iskanju ponudnikov praks.  
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7.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze 

Fakulteta do leta 2019 obvezne prakse na študijskem programu Slovenski študiji 1. stopnje ni 
izvajala. Evalvacijo obvezne prakse bo ob njeni uveljavitvi urejal Pravilnik o izvajanju študijske 
prakse na ravni Nove univerze.  

7.4 Nova univerza  

Skladno z novo ureditvijo, ki jo je vpeljal Pravilnik na ravni NU Zadovoljstvo udeležencev 
praktičnega izobraževanja članice NU preverjajo preko vprašalnikov o kakovosti prakse, ki jih 
morajo izpolniti študent, mentor v delovnem okolju in mentor na fakulteti.  Za analizo 
rezultatov anket poskrbi strokovna služba posamezne fakultete v sodelovanju z mentorji 
prakse. Rezultati vprašalnikov pa se posredujejo v obravnavo Komisiji za kakovost posamezne 
fakultete, ki oblikuje predloge za nadaljnji razvoj praktičnega izobraževanja v novem 
študijskem letu.  
 
Mentor v delovnem okolju in mentor iz prakse ocenjujeta in spremljata napredovanje v 
razvoju kompetenc in pri nalogah, ki izhajajo iz načrta prakse. Zadovoljstvo mentorja v 
delovnem okolju in zadovoljstvo mentorja na fakulteti se preverjata preko vprašalnika, ki je 
sestavljen iz vprašanj v obliki vnaprej postavljenih trditev in v obliki odprtih vprašanj. Strinjanje 
z danimi trditvami, povezanimi z opravljeno prasko študenta, mentorji ocenjujejo s pomočjo 
petstopenjske Likertove lestvice (1 - se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – delno se 
strinjam, 4 – večinoma se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). Pri trditvah, povezanih z 
opravljeno prakso študenta, mentor ocenjuje: delo študenta (področja, ki jih je v času študijske 
prakse študent spoznal, in sodelovanje študenta pri izvajanju projektov) in njegovo delo 
(ustrezna administrativna podpora fakultete, seznanitev s podjetjem ipd.). Odprta vprašanja 
se navezujejo na navedbo kompetenc, ki jih študent pridobi med opravljanjem prakse, na 
zadovoljstvo pri opravljanju mentorstva ter pri podajanju predlogov za izboljšanje kakovosti 
študijske prakse.  
 
Podobno je zastavljen tudi vprašalnik o kakovosti prakse ki ga izpolnijo študenti. Strinjanja z 
danimi trditvami, povezanimi z opravljanjem prakse, študent ocenjuje s pomočjo 
petstopenjske Likertove lestvice  na naslednjih segmentih: uporabnost teoretičnega znanja in 
njegovo povezavo s prakso, področja, ki jih je v času študijske prakse spoznal v podjetju 
oziroma v organizaciji, sodelovanje oz. morebitne težave pri izvajalcu prakse, sodelovanje z 
mentorjem v podjetju in s pedagoškim mentorjem, primernost navodil za izvajanje 
praktičnega usposabljanja, primernost obsega prakse ipd. Pri odprtih vprašanjih študent 
navede kompetence, za katere ocenjuje, da jih je med prakso pridobil, zadovoljstvo in 
nezadovoljstvo s prakso in predloge za izboljšanje kakovosti delovne prakse.  
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8 PRAKSA V ŠTEVILKAH 

8.1 Evropska pravna fakulteta Nove univerze 

Tabela 1: Število študentov, ki so opravljali obvezno študijsko prakso v obdobju 2010/11 do 
2018/19 
 

Študijsko 
leto 

Število opravljenih 
praks 

Število priznanih praks Ponudniki, kjer so študenti opravljajo prakso 

2010/11 0 4 / 

2011/12 0 2 / 

2012/13 0 8 / 

2013/14 2 3 Občina Jesenice, NLB Propria d.o.o. 

2014/15 3 
8 Občina Šmarje pri Jelšah (2x), Agent 3091 

d.o.o. 

2015/16 2 / Luz d.o.o., Krka d.d., 

2016/17 3 
1 KF Finance d.o.o., Feniks nepremičnine d.o.o., 

Koto d.o.o.,  

2017/18 4 
2 Mass proizvodnja, trženje in storitve d.o.o, 

Latinos d.o.o. (2x), Tenit d.o.o.,  

2018/19 4 
5 BDO Revizija d.o.o., Dabra posredništvo d.o.o., 

Gospodarska zbornica Slovenije, 
Nepremičnine Prijatelj d.o.o 

 

Tabela 2: število sklenjenih sporazumov s ponudniki prakse po študijskih programih in letih 
 

Študijsko 
leto 

Število sklenjenih 
sporazumov 

 Ponudniki prakse, s katerimi je fakulteta sklenila sporazum 

2010/11 
PMIN: 3 IUSTICA, družba za pravne raziskave d.o.o., Odvetniška družba 

Čeferin, Podjetje Azul  

2011/12 
PMIN: 0 Ni bilo sklenjenih sporazumov 

2012/13 
PMIN: 0 Ni bilo sklenjenih sporazumov 

2013/14 
PMIN: 2 Občina Jesenice, NLB Propria d.o.o. 

2014/15 
PMIN: 3 Občina Šmarje pri Jelšah (2x), Agent 3091 d.o.o. 

2015/16 
PMIN: 0 Ni bilo sklenjenih sporazumov 

2016/17 
PMIN: 8 Luz d.o.o., Krka d.d., KF Finance d.o.o., Feniks nepremičnine d.o.o., 

Koto d.o.o., Mass proizvodnja, trženje in storitve d.o.o, Latinos d.o.o.  

2017/18 
PMIN: 4 Latinos d.o.o., Tenit d.o.o., BDO Revizija d.o.o., Dabra posredništvo 

d.o.o. 

2018/19 
PRAVO:2 Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in 

okolja, Državni svet RS 
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PMIN: 8 Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in 
okolja, Urbanistični inštitut RS, Gospodarska zbornica Slovenije - 
Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Nepremičnine Prijatelj d. 
o. o., Inštitut za nepremičninske vede, Opi inter, d.o.o. okoljski, 
procesni in pomorski inženiring, Constructa d.o.o. Idrija, Fimago 
d.o.o 

 

 

8.2 Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze 

Tabela 1: Število študentov, ki so opravljali obvezno študijsko prakso v obdobju 2010/11 do 
2018/19 
 

Študijsko 
leto 

Število opravljenih 
praks 

Število priznanih praks Ponudniki, kjer so študenti opravljajo prakso 

2016/17 1 / AP-PRO d.o.o. 

2017/18 1 1 Območna geodetska uprava Kranj 

2018/19 / 2 / 

 

Tabela 2: število sklenjenih sporazumov s ponudniki prakse za študijski program Upravno pravo 
1. stopnje  
 

Študijsko 
leto 

Število sklenjenih 
sporazumov 

 Ponudniki prakse, s katerimi je fakulteta sklenila sporazum 

2012/13 

22 Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, Upravna enota Ljutomer, Gimnazija 
Franceta Prešerna, Upravna enota Jesenice, Upravna enota 
Radovljica, Mestna občina Kranj, Upravna enota Kranj, Agencija RS 
za okolje, Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Odvetnik Miha 
Ozimek, Študijski center za narodno spravo, Odvetniška družba 
Čeferin o.p., d.o.o., World Courier, d.o.o., GV Založba, d.o.o., 
Ustanova Modra reka, Društvo za razvoj človekovih sposobnosti, 
IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, 
Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, 
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Šaleška pokrajinska 
zveza društva upokojencev Velenje, Integra inštitut 

 

Obrazložitev:  

Fakulteta za državne in evropske študije v zadnjih letih ni podpisala novih sporazumov za 
opravljanje študijske prakse, saj glede na podatke ni bilo interesa za povečanje seznama 
ponudnikov. V kolikor se bo s strani študentov pojavila želja po podpisu sporazuma s 
posamezno organizacijo, bomo k podpisu sporazuma pristopili in študentom omogočili 
opravljanje prakse na željenem področju. Enako velja tudi v primeru, da ponudbo za sklenitev 
sporazuma prejmemo s strani ponudnika prakse. 
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8.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze 

Poročanje o številu študentov, ki so opravljali obvezno študijsko prakso se bo lahko pričelo o 

ob njeni uveljavitvi. Je pa fakulteta za namen opravljanja praktičnega izobraževanja že 

sklenila sporazume s potencialnimi ponudniki prakse na področju. 

Tabela 1: število sklenjenih sporazumov s ponudniki prakse za študijski program Slovenski 
študiji 1. stopnje 

Študijsko 
leto 

Število sklenjenih 
sporazumov 

 Ponudniki prakse, s katerimi je fakulteta sklenila sporazum 

2015/16 

8 Različni ponudniki, predpogodbe za prakso: 
1. Odvetniška družba Dežman 
2. FDŠ 
3. Artes liberales 
4. Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice 
5. Makler 
6. Partner Consulting 
7. EVROPF 
8. Prudentia  

 

2017/18 

5 Sporazumi o sodelovanju in praksi: 
1. Inštitut Nove revije; 
2. Inštitut IRRIS; 
3. Svetovni slovenski kongres; 
4. Inštitut Urban Jarnik; 
5. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko 
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9 POVZETEK ENOLETNEGA RAZVOJA – 1.10.2018 – 30.9.2019 

V študijskem letu 2018/19 je bil na področje praktičnega izobraževanje storjen velik 

napredek: 

 Članica Nova univerza, Evropska pravna fakulteta je uvedla obvezno prakso na 
dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo 1. Na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu PMIN 1  je predmetu obvezna praksa zmanjšala 
število ECTS iz 10 ECTS na 6 ECTS, kar je ekvivalent 120 uram (3 - tedenska praksa).   

 Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 
nepremičnin 1. stopanje je bil izbran kot vzorec, ki ga je evalviral Nakvis. Skupina 
strokovnjakov je po izvedenem obisku pripravila poročilo, in glede obvezne prakse 
zapisala:  

»V okviru študijskega programa morajo študenti v 3. letniku študija opraviti 120 ur praktičnega 
izobraževanja. Študenti si delodajalca, pri katerem bodo opravljali praktično izobraževanje 
praviloma poiščejo sami. Primernost delodajalca pred pričetkom praktičnega izobraževanja 
preveri mentor na zavodu (Študent mora zavodu predložiti načrt dela, iz katerega so razvidne 
naloge; ki naj bi jih Študent predvidoma opravljal). Pred pričetkom praktičnega izobraževanja 
zavod, Študenti in delodajalec podpišejo tripartitno pogodbo. Študent mora sproti izpolnjevati 
evidenčni list, ki ga na koncu pregleda in podpiše mentor v delovnem okolju in tudi študent. 
Po zaključeni praksi mentor v delovnem okolju izpolni potrdilo o opravljeni praksi, katerega 
del je tudi predlog ocene. Potrdilo pošlje strokovni službi skupaj z izpolnjenim vprašalnikom o 
kakovosti prakse. Študent po končani praksi strokovni službi odda evídenčni list opravljene 
prakse, izpolnjen vprašalnik o delovni praksi ter končno poročilo. Strokovna služba posreduje 
poročilo v pregled in potrditev mentorju na zavodu, ki poda končno oceno dela študenta. 
Študenti, ki so že zaposleni oziroma so že opravljali primerno delo, lahko vložijo prošnjo za 
priznanje praktičnega izobraževanja. O prošnji odloča Komisija za študijske zadeve, ki odloči 
na podlagi posameznih potrdil, ki jih mora prošnji priložiti študentu (npr. pregled opravljenega 
dela, itd.), in mnenje mentorja na zavodu. 

Zavod je v zadnjem času  pričel vzpostavljati poslovne povezave s posameznimi delodajalci iz 
širšega področja nepremičnin (npr. Gospodarska zbornica Slovenije, podjetje CONSTRUCTA 
d.o.o., Urbanistični inštitut Ljubljana), s čimer je študentom olajšano iskanje primernega 
delodajalca za opravljanje praktičnega izobraževanja. Vsi na razgovoru prisotni  delodajalci so 
izrazili  veliko  zadovoljstvo glede vzpostavljanja poslovnih odnosov z zavodom in si v prihodnje 
želijo še več sodelovanja. Dobro (razvijajoče se) sodelovanje s posameznimi delodajalci 
skupina  strokovnjakov  izpostavlja kot prednost zavoda. 

Iz opravljenih razgovorov je razvidno, da zavod mentorjev praktičnega izobraževanja pred 
pričetkom izvajanja praktičnega izobraževanja posebej ne usposablja. V tej zvezi skupina 
strokovnjakov izpostavlja priložnost za  izboljšanje,  in sicer izvedbo usposabljanja za mentorje  
praktičnega izobraževanja. Izvedba predmetnega  izobraževanja bo zagotovila doslednost v 
izvajanju praktičnega izobraževanja (poenotenje standardov in zahtev delodajalcev), novim 
mentorjem bo omogočena priprava na praktično izobraževanje, prav tako pa lahko predmetno 
izobraževanje predstavlja priložnost za prenos različnih dobrih praks med mentorji in 
zavodom. Navsezadnje lahko predmetno izobraževanje predstavlja podlago za pridobivanje 
povratnih informacij in mnenj s strani okolja v katerem deluje zavod in potencialnih 
delodajalcev diplomantov. 
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Prednosti: dobro razvito sodelovanje s podjetji v okviru praktičnega izobraževanja študentov. 

Pomanjkljivosti:  na področju praktičnega izobraževanja študentov jih niso zaznali. 

Priložnosti za izboljšanje: izvedbo usposabljanja za mentorje  praktičnega izobraževanja.« 

 

 Članica Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije je v letu 2018 
spremenila akreditacijo študijskega programa Upravno pravo, kjer je med drugim 
spremenila kreditno ovrednotenje obvezne prakse. Število KT se je zmanjšalo iz 8 na 6, 
število ur individualne obveznosti pa sedaj znaša 120 ur, kar se sklada z določili Nakvisa, 
da predstavljata 2 kreditni točki 40 ur prakse. 

 Članica Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je predmetu 
obvezna praksa na univerzitetnem študijskem programu Slovenski študiji 1. stopnje na 
povečala število ECTS iz 2 ECTS na 10 ECTS, kar je ekvivalent 200 uram (5 - tedenska 
praksa).   

 Nova univerza je z namenom poenotenja pripravila in sprejela Pravilnik o izvajanju 
študijske prakse na ravni Nove univerze, ki velja za vse njene članice. 

 Posodobljeni so bili obrazci za prijavo prakse. 

 Vzpostavljen je bil formalni sistem spremljanja kakovosti obvezne prakse oz. merjenje 
zadovoljstvo s kakovostjo prakso prek vprašalnikov, ki so del Pravilnika o izvajanju 
študijske prakse na NU. Vprašalnike ocenjujejo mentorji v delovnem okolju, mentorji 
na fakulteti in študenti. 

 Skladno z določili nove ureditve se je na NU, Evro PF izvedla prva praksa. Z novim 
sistemom so zadovoljni vsi deležniki prakse. 

 Povečalo se je število sklenjenih sporazumov z delodajalci, kjer lahko študenti članic 
opravljajo obvezno prakso.  

 

 

PREDNOSTI 

 enotna ureditev na ravni NU, 

 uvedba formalnega sistema preverjanja kakovosti prakse, 

 kompetence, ki jih študent pridobi z opravljanjem obvezne prakse  in spoznavanjem 

študenta s trgom dela in poklici, 

 preverjanje pridobljenih teoretičnih znanj študentov v delovnem okolju, 

 timsko delo in sodelovanje na relaciji študent – mentor na fakulteti - mentor v 

delovnem okolju, 

 širjenje prepoznavnosti NU in članic preko sodelovanja z mentorji iz delovnega okolja 

in pridobivanje povratne informacije o usposobljenosti študentov, kakovosti 

programov, itd. 
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SLABOSTI 

 šibka administrativna podpora fakultete,  

 težavnost usklajevanja mentorjev na fakulteti in mentorja v delovnih okoljih in slaba 

komunikacija, 

 slabo sodelovanje mentorjev na fakulteti in mentorjev iz delovnega okolja za namene 

znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela (prijava skupnih projektov, 

organizacija konferenc, vključevanje gostov iz prakse, itd), 

 malo sklenjenih sporazumov s podjetji in organizacijami za študente s programa Pravo.  

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

 pridobivanje novih dogovorov o sodelovanju s podjetji in organizacijami, 

 izboljšana administrativna podpora fakultete, tudi z uporabo spletnih obrazcev, 

podajanjem konkretnih napotkov in pričakovanj mentorjem v delovnih okoljih (izvedba 

usposabljanja za mentorje  praktičnega izobraževanja) ter izboljšanjem komunikacije 

med vsemi deležniki prakse, 

 spodbujanje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja profesorjev na fakulteti in 

mentorji iz delovnega okolja (prijava skupnih projektov, organizacija konferenc, 

vključevanje gostov iz prakse, itd). 

 


