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PLAN FDV ZA PODROČJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA ZA OBDOBJE 
2007-2008 

asist. mag. Andrej Kohont, koordinator praktičnega usposabljanja FDV 
 
 

1. NEKAJ TEMELJNIH INDIKATORJEV, KI KAŽEJO V ŠTEVILKAH 
(IZJEMOMA OPISNO) DEJAVNOST PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA NA 
FDV  

 
Praktično usposabljanje se (je) na programih, ki jih izvaja FDV izvajalo tudi pred pričetkom 
izvajanja bolonjskih programov (na programih obramboslovje, analiza politik in javna uprava, 
novinarstvo, medijske in komunikacijske študije, kulturologija, mednarodni odnosi, analitska 
sociologija, sociologija kadrovski menedžment), vendar se tako na FDV kot na UL podatki o 
tem niso sistematično zbirali. Razlog je predvsem v dejstvu, da se je praktično usposabljanje 
izvajalo brez večjih posebnosti, ki so v glavnem temeljile na vzpostavljanju direktnih, 
neformalnih stikov med izvajalci praktičnega usposabljanja in organizacijami, obenem pa je 
bil njegov obseg manjši od predvidenega v bolonjskih programih. 
 
Tako je tudi kvantitativnih podatkov o praktičnem usposabljanju na UL in FDV v preteklosti 
zelo malo. Zato na temelju opravljenih raziskav najprej opisno predstavljamo stanje na tem 
področju in v nadaljevanju podajamo predlog nabora indikatorjev s katerim bi bilo mogoče 
spremljati področje. 
 
 »Anketa o praktičnem usposabljanju«, ki jo je UL med članicami izvedla v februarju 2006 
je pokazala, da je čas praktičnega usposabljanja v programih FDV različen in obsega od 60 do 
180 organiziranih oz. od 150 (5 KT) do 450 (15 KT) ur dela študentov v enem letniku. 
Praktično usposabljanje se izvaja v sodelovanju s podjetji, neprofitnimi organizacijami, 
medijskimi hišami, političnimi, kulturno umetniškimi in raziskovalnimi institucijami, 
organizacijami javne uprave in s sodelovanjem strokovnjakov iz prakse na fakulteti. 
Dosedanje izkušnje pri izvedbi praktičnega usposabljanja so dobre, organizacije so praviloma 
opravljanju praktičnega usposabljanja naklonjene. Med odprtimi problemi se izpostavlja 
predvsem:  
- dodatno zdravstveno zavarovanje študentov v primeru večje individualne poškodbe, 
- zagotavljanje kakovosti izvedbe, 
- usposabljanje in nagrajevanje mentorjev, 
- ker praktično usposabljanje še ni uveljavljena sestavina univerzitetnega pouka, se je z 

organizacijami potrebno vsakoletno pogajati o izvedbi, 
- nepripravljenost podjetij na sodelovanje, 
- pridobivanje finančne podpore za sodelovanje z zunanjimi izvajalci. 
 
Vpogled v praktično usposabljanje na UL ponuja tudi raziskava o Zadovoljstvu študentov s 
kakovostjo študija na Univerzi v Ljubljani, ki je bila izvedena pred uveljavitvijo bolonjske 
reforme v juliju 2002 med 963 študenti UL in je pokazala, da je med anketiranci UL več 
takih, ki na študijski smeri nimajo obvezne prakse, saj jih je prakso opravljalo le nekaj manj 
kot polovica študentov (43,5%). Praksa se je največkrat opravljala na naravoslovnih, v veliko 
manjši meri pa na družboslovnih in humanističnih fakultetah. Fakultete, na katerih je bila 
obvezna praksa del študijskega programa, so v glavnem popolnoma poskrbeli, da študenti 
prakso lahko tudi opravijo. 
Največ študentov/-k (41,4%), ki so prakso že opravljali se je strinjalo, da jim je le-ta dala 
približen pregled delovnih nalog, ki jih bodo opravljali na področju za katerega se 
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izobražujejo. Večina študentov/-k (46,6%) je menila, da so na podlagi prakse, ki so jo 
opravljali, dobili občutek kaj je pri študiju bolj pomembno. Tretjina študentov se je strinjala, 
da jim opravljanje prakse nudi dobro podlago za kasnejšo zaposlitev, kar pomeni, da so na 
praksi dobro spoznali delo, ki ga bodo opravljali. Nadalje se 43,3% študentov/-k strinja, da 
jim je znanje, ki so ga pridobili na študijskem programu pomagalo pri opravljanju prakse.  
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Kakovost prakse v okviru študijskega programa 

 
V decembru 2006 in januarju 2007 se na FDV v sodelovanju s koordinatorji praktičnega 
usposabljanja izvaja raziskava o praktičnem usposabljanju. Namen raziskave je pridobiti 
informacije o poteku in izkušnjah s praktičnim usposabljanjem v starih in bolonjskih 
programih, oblikovati kazalnike s pomočjo katerih bo skladno z usmeritvami UL možno 
spremljati izvajanje praktičnega usposabljanja in na tej osnovi zastaviti program prenove. 
Zanima nas predvsem: 
- v katerem letniku študija se sedaj izvaja praktično usposabljanje v obstoječem programu 

in kdaj se ga predvideva v bolonjskem programu, 
- katere oblike usposabljanja se pojavljajo oz. katere se predvidevajo v prihodnje, 
- kakšen je obseg praktičnega usposabljanja (ure, teden, mesec, semester,...) in koliko KT 

za to obliko dela pridobijo študenti v bolonjskem programu, 
- kako se spremlja (oz. se bo) potek praktičnega usposabljanja, 
- kakšno je sodelovanje z mentorji oz. organizacijami v katerih študentje opravljajo 

praktično usposabljanje, 
- v katerih organizacijah študentje programa opravljajo praktično usposabljanje oz. katere 

organizacije bodo za program posebej zanimive za to obliko sodelovanja v prihodnje, 
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- ali je sodelovanje z organizacijami formalizirano (tripartitne pogodbe, sporazumi o 
sodelovanju,…), 

- kakšne so izkušnje programa oz. izkušnje študentov s praktičnim usposabljanjem, 
- se pri organizaciji in izvajanju praktičnega usposabljanja pojavljajo ovire, problemi, 
- kaj so najpomembnejši izzivi na področju praktičnega usposabljanja v okviru programa. 
 
2. GLAVNI DOLGOROČNI CILJI NA PODROČJU PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA (VIZIJA) 

 
V okviru prenove praktičnega usposabljanja na FDV je smiselno upoštevati dosedanje 
izkušnje z izvajanjem praktičnega usposabljanja.  
Te poleg primerov dobrih praks kažejo tudi na vrsto problemov, ki bi jih med prenovo bilo 
možno rešiti z oblikovanjem osnovnih smernic praktičnega usposabljanja na UL ter z 
oblikovanjem celovitega sistema praktičnega usposabljanja na FDV.  
Sistem praktičnega usposabljanja bi moral upoštevati skupne značilnosti programov, 
vzpodbujati prenos znanja, praks, informacij in sodelovanja med programi in sodelujočimi 
organizacijami ter obenem omogočati prožno izvajanje praktičnega usposabljanja skladno s 
programskimi specifikami. 
 
DOLGOROČNI CILJI NA PODROČJU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA SO: 
 
1. Povečanje uporabnosti in prenosa znanja  
2. Pripravljenost študentov in mentorjev na praktično usposabljanje  
3. Stalen razvoj, spremljanje in evalvacija praktičnega usposabljanja 
4. Navezava praktičnega usposabljanja na karierni center FDV oz. UL 
 
3. PODCILJI – KRATKOROČNI CILJI ZA 2007 IN 2008 
 
1.1       Uvajanje neposrednih povezav z gospodarskimi in drugimi organizacijami za izvajanje    
            praktičnega usposabljanja 
1.2       Zagotovitev ustreznih normativnih podlag 
1.3       Omogočanje raznovrstnih oblik dela študentov in fleksibilen sistem mentorstva 
 
2.1       Pripravljenost študentov na praktično usposabljanje 
2.2       Pripravljenost fakultetnih izvajalcev in koordinatorjev praktičnega usposabljanja 
2.3       Pripravljenost organizacij oz. mentorjev v organizacijah na praktično usposabljanje 
 
3.1       Izdelani indikatorji in orodja za spremljanje praktičnega usposabljanja za na ravni   
            študenta, programa in organizacije 
 
4.1       Vključitev v aktivnosti za vzpostavitev Kariernega centra FDV oz. UL.  


