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V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize 252 potrdil o opravljanju praks, ki so jih 
koordinatorjem praks na študijskih programih oddali študenti po zaključku praktičnega usposabljanja 
v obdobju od 1.10.2012 do 31.9.2013. Zajeta so potrdila, ki se uporabljajo na naslednjih študijskih 
programih prve stopnje FDV: analitska sociologija, družboslovna informatika, kulturologija, 
novinarstvo, politologija - analiza politik in javna uprava, politologija - obramboslovje, sociologija - 
kadrovski menedžment.  
 
Razloga za neuporabo omenjenih potrdil na drugih programih je izvajanje praktikumov na način, ki ne 
vključuje napotitev in lastna analiza potrdil oz. poročil študentov na programu mednarodni odnosi. 
Med programi, ki potrdila uporabljajo se kažejo razlike v številu študentov, ki so potrdila oddali. V letu 
2012-13 je potrdila oddalo 252 študentov, kar je nekoliko več kot v letu 2011-12, ko smo jih 
analizirali 222. Najbolj skladno razmerje med številom oddanih potrdil in številom študentov, ki 
morajo opraviti prakso v posameznem letniku dosegajo na programu novinarstvo.  
 
Potrdila uporabljamo za namene zaključevanja obveznosti v okviru praks in za pridobitev povratnih 
informacij s strani mentorjev oz. sodelujočih organizacij. Omogočajo nam tudi pridobitev podatkov o 
organizaciji, kjer študenti prakso opravljajo, o sodelujočih mentorjih, o oblikah dela v okviru 
praktičnega usposabljanja (delo v delovnem okolju izbrane organizacije, sodelovanje v raziskovalnem 
projektu, udeležba/sodelovanje na mednarodnem projektu, drugo), informacije ali študenti v okviru 
prakse oddajajo priloge (pisna poročila, projektna ali seminarska naloga, drugo). Obenem prek potrdil 
spremljamo tudi mnenja mentorjev o pridobljenem znanju in kompetencah študentov na praktičnem 
usposabljanju, o vrsti del, ki so jih opravljali (strokovna, administrativna, druga), o doseganju 
pričakovanj mentorja in uspešnosti opravljanja prakse. Mentorje tudi vabimo, da nam prek potrdila 
sporočijo morebitne komentarje, mnenja ali podajo pojasnitve. 
 

Tabela 1: Prakso sem opravljal/-a v obliki 

 

 število odstotek 

dela v delovnem okolju izbrane organizacije 235 93,25 

sodelovanja v raziskovalnem projektu 17 6,75 

drugo 0 0 

skupaj 252 100,0 

 

Večina študentov in študentk se praktično usposablja z delom v delovnem okolju izbrane organizacije. 
Izbor organizacij je predhodno dogovorjen s koordinatorjem oz. koordinatorico na posameznem 
študijskem programu, zato je praktično usposabljanje v večini primerov povezano s študijskim 
programom na katerem se izobražuje študent/-ka. Na programu analitska sociologija in politologija-
analiza politik in javna uprava so študentom/-kam omogočili tudi pridobitev praktičnega znanja s 
sodelovanjem pri raziskovalnih projektih.  

 

Tabela 2: Pripravil/-a sem 

 

 število odstotek 

pisno poročilo o praksi 183 72,62 

novinarski izdelek 69 27,38 

skupaj 252 100,0 

 

Večina programov ob zaključku praks skupaj s potrdilom zahteva tudi oddajo prilog. Med njimi 
največkrat pisno poročilo o praksi. Na študijskem programu novinarstvo se oddajajo novinarski izdelki. 
 

 
 

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/kulturologija-1-stopnja
http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/politologija---analiza-politik-in-javna-uprava-1-stopnja
http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/politologija---obramboslovje-1-stopnja
http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/sociologija---kadrovski-menedzment-1-stopnja
http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/sociologija---kadrovski-menedzment-1-stopnja


V nadaljevanju so predstavljena mnenja, ki jih prek potrdil podajajo mentorji s katerimi študenti/-ke 
sodelujejo v okviru praktičnega usposabljanja v organizacijah. V študijskem letu 2012-13 je pri 
praktičnem usposabljanju študentk in študentov sodelovalo prek 220 mentorjev iz organizacij. 
 
Tabela 3: Študent je pri praktičnem usposabljanju pridobil in uporabil znanje in kompetence, ki so potrebne za 
opravljanje poklica 

 

 število odstotek 

da 244 96,83 

niti da, niti ne 8 3,17 

skupaj 252 100,0 

 
Ta kažejo, da mentorji v zelo veliki večini (96,8%) menijo, da so študenti in študentke pri praktičnem 
usposabljanju pridobili nova in obenem uporabili obstoječa znanje in kompetence, ki so potrebne za 
opravljanje poklica za katerega se izobražujejo.  

 
Tabela 4: Študent/-ka je v času prakse opravljal/-a pretežno naslednje vrste del in nalog: 

 

 število odstotek 

strokovne 207 82,15 

administrativne 40 15,87 

druge 5 1,98 

skupaj 252 100,0 

 
Študenti in študentke na praksi največkrat opravljajo strokovne naloge, sledi administrativno in zatem 
drugo delo. Omenjeno ponovno kaže, da imajo priložnost opravljati dela, ki so povezana s študijskim 
programom, preizkusiti strokovna znanja in obenem pridobiti nove strokovne izkušnje.  
 

V študijskem letu 2012-2013 so vsi sodelujoči študenti in študentke na praksi dosegli pričakovanja 
mentorjev in prakso uspešno opravili. 

 
Tabela 5: Študent/-ka je s svojim delom dosegel/-la moja pričakovanja 

 

 število odstotek 

da 252 100,0 

 
Tabela 6: Študent/-ka je prakso uspešno opravil/-a 

 

 število odstotek 

da 252 100,0 

 

 

 



Sklep  
 
Analiza kaže, da študenti in študentke na obravnavanih študijskih programih opravljajo dela in naloge 
(pretežno strokovne), ki jim omogočajo pridobitev izkušenj in nadgradnjo znanj, ki jih pridobijo na 
študijskih programih.  
 
K omenjenemu prispevajo tako študenti, ki si v večini primerov sami poiščejo organizacije, kjer bodo 
prakso opravljali, kot tudi presoja koordinatorjev o primernosti izbire organizacije oz. dela, ki ga bodo 
študenti opravljali, pred začetkom praktičnega usposabljanja. 
 
Tudi mnenja mentorjev kažejo, da imajo študenti in študentke priložnost pri praksi uporabiti in 
pridobiti znanje in kompetence, ki so potrebne za opravljaje poklica. 
 
Analiza podatkov o sodelujočih organizacijah je pokazala, da gre predvsem za podjetja, sledijo jim 
organizacije v javni in državni upravi, vse več pa je tudi opravljanja praks v organizacijah v tujini.  
   
Na temelju potrdil smo oblikovali bazo mentorjev (v študijskem letu je sodelovalo prek 200 
posameznikov in posameznic) za študijsko leto 2012/13. Na ta način krepimo sodelovanje fakultete z 
okoljem oz. učno bazo, obenem pa se mentorjem zahvalimo in jim izdamo potrdila o sodelovanju pri 
praktičnem usposabljanju FDV in ter jih povabimo k nadaljevanju sodelovanja z nami.  
 
Z vzpostavljanjem in razvijanjem teh odnosov raste tudi število dogovorov o sodelovanju pri 
praktičnem usposabljanju FDV (predvsem na programu novinarstvo in politologija analiza politik in 
javna uprava), obenem pa se dogovori o sodelovanju sklepajo za vse daljša obdobja.  

 
 
  


