
 

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 

Ugotovitve in zaključki  delavnice za mentorje in kanidate za mentorje študijskih praks 
študentov VŠVO, ki je potekala od 14. do 16. novembra 2012 v Velenju 

• Praktično usposabljanje (PU) je glede na obseg (600 ur) in vrednost v kreditnih točkah (30 
ECTS) najpomembnejša učna enota v predmetniku dodiplomskega študijskega programa 
Varstvo okolja in ekotehnologije. 

• Delavnica je bila terminsko in vsebinsko zelo dobro organizirana, saj je ponudila udeležencem 
različna znanja iz didaktike, pedagogike, andragogike in sociologije. 

• Podajanje vsebin je potekalo v obliki prepletanja teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj, 
podprtih z mnogimi  dobrimi primeri rešitev, tudi ob aktivnem sodelovanju udeležencev v 
razpravah, podajanju idej in predlogov za izboljšave. 

• Povpraševanje iz organizacij drugih slovenskih regij potrjuje potrebo po tovrstnih 
izobraževanjih. 

• Z delavnico smo se predstavili tudi Evropskemu centru odličnosti PRAXIS, preko katerega se 
VŠVO, njeni partnerji in diplomanti vključujejo v mednarodni trg dela. Prve razgovore smo 
opravili že na delavnici in pri tujih predavateljih poiskali možnosti za opravljanje PU 
študentov VŠVO v tujini. 

• Velik del vsebin je bil namenjen seznanjanju s kompetencami (delujočimi spretnostmi) 
študentov, pomembnimi za vključevanje študentov v delovno okolje, kar je eden temeljnih 
ciljev visokošolskih študijskih programov. 

• PU prinaša pridobitve in koristi vsem deležnikom: izvajalcem PU, študentom in šoli. 
Podjetjem smo želeli predstaviti študente kot bodoči ustvarjalni in delovni potencial. 

• Kot priporočilo želimo pripraviti predlog za MIZKŠ, da bi bilo PU na visokošolski stopnji 
udeleženo pri finančnih vzpodbudah po vzoru srednješolskih in višješolskih študijskih 
programov. 

Predlogi udeležencev 

• Želijo si poglobljenega sodelovanja med izvajalci PU in šolo, npr. predčasno usklajevanje 
glede diplomskih tem. 

• Glede na odgovornost mentorjev, ki jo prevzemajo z vodenjem študenta, ki izdeluje 
diplomsko nalogo, bi bilo potrebno sistematizirati oz. ustrezno urediti poleg mentorstva za PU 
tudi mentorstvo za diplomske naloge. 

•  Ponujena znanja so se po mnenju udeležencev izkazala za dobrodošla in v prihodnje bi bila 
primerna  izvedba tovrstnih delavnic tudi v podjetjih. 

 


