
 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Obvezna praksa 

Course title: Compulsory practical training 

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

I. stopnja 
Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin 
3 2 

I. level 
Law and Management of 

Infrastructure and Real Estate 
3 2 

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni / Compulsory 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 

Lectures 
Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

     120  6 

 

Nosilec predmeta / Lecturer:  

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski jezik 

Vaje / Tutorial: Slovenski jezik 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Vpis v 3. letnik.  Enrolment in 3rd year 

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 



Študijska praksa postaja vse pomembnejša 
odskočna deska za študenta po zaključku 
študija in ob vstopu na trg delovne sile. 
Študenti s prakso, poleg znanja, pridobijo tudi 
druge sposobnosti, ki so navadno odločilnega 
pomena pri iskanju prve zaposlitve. Na praksi 
tako lahko študenti spoznajo, kako uporabiti 
teoretično znanje v praktičnih primerih, 
pridobivajo delovne navade, učijo se delati v 
skupini, komunicirati s sodelavci, vodji skupin 
in vodstvenim osebjem, dobijo pa tudi izkušnje 
pri delu s strankami. Praksa je koristna tudi za 
razvoj študentovih osebnih lastnosti in 
spretnosti. Študent tako pod nadzorom 
opravlja dejanske naloge na posameznih 
področjih oz delovnih mestih in s tem 
pridobiva možnost uporabe teoretičnih znanj v 
konkretnih upravnih zadevah. 
 
 

  

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj študijske prakse je, da študent svoje 
teoretično znanje nadgradi s praktičnim 
vidikom in s tem dobi celovit vpogled v 
delovanje izbrane organizacije.  

Študent v času opravljanja obvezne prakse 
spozna organizacijo, se seznani s problemom, 
ki ga bo reševal v času prakse, in načinom 
konzultacije z mentorjem v organizaciji, 
konzultacije z mentorjem na fakulteti na 
strokovnem problemu, s prestavitvijo rešitve 
problema v organizaciji in na fakulteti ter  
možnostih za realizacijo in priporočili za 
nadaljnje delo. Cilj prakse torej je seznaniti 
študente s konkretno prakso in konkretnim 

  



delovnim okoljem, naučiti študenta 
obravnavati in reševati probleme v realnem 
okolju ter izboljšati pridobljene kompetence 
med študijem. 

 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Študent je sposoben samostojnega dela v praksi na 
podlagi poznavanja teorije.  

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Samostojno delo študenta.   

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

a) Pisno poročilo o strokovni praksi.   
b) Ocenjevalna lestvica: 1-5 negativno, 6-10 
pozitivno; skladno s Statutom Nove 
univerze 100% 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 

 


