
 

 

 

Praktično izobraževanje – navodila študentom 

 

Pomemben del izobraževalnega procesa Višjih strokovnih šol je praktično izobraževanje pri delodajalcu. V vsakem 
letniku traja 10 tednov (400 ur). Sestavljeno je iz treh ali štirih predmetov, ki so vezani na programske module v 
posameznem letniku. Zaželjeno je, da se študentje samostojno čim bolj vključujejo v redno delo podjetja ali zavoda 
(od tu dalje: podjetje). Njihove aktivnosti naj bi bile čim bolj raznolike, saj s tem pridobivajo znanja in izkušnje za 
življenje in delo.  
 

Študent se je ob pričetku praktičnega izobraževanja dolžan seznaniti s pravili, ki veljajo v podjetju, in jih upoštevati. S 
temi pravili študenta praviloma seznani izvajalec praktičnega izobraževanja (mentor, izobraževalec v podjetju oz. 
odgovorna oseba podjetja; od tu dalje: odg. oseba). Poleg pravil izvajalca praktičnega usposabljanja je študent dolžan 
upoštevati tudi splošne napotke študentom, ki jim jih  šola posreduje pred pričetkom praktičnega izobraževanja.  

 

Napotki študentom  praktičnem izobraževanju: 

1. Študent je dolžan upoštevati pravila varnosti pri delu in uporabljati osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi. 
2. Študent mora prihajati na delovno mesto redno in ob dogovorjeni uri.  
3. Študent sme zapustiti delovno mesto samo z dovoljenjem odg. osebe podjetja po izteku delovnega časa. Če 

mora študent izjemoma oditi predčasno, mora za dovoljenje prositi mentorja ali odg. osebo podjetja in ravnati 
po navodilih. 

4. Študent je v primeru upravičene odsotnosti  (bolezen, nesreča na cesti, …) dolžen nemudoma obvestiti odg. 
osebo podjetja,  takoj ko je to mogoče. 

5. Izpitni, razpisani v času praktičnega izobraževanja, se pričnejo  ob 18.00 uri ali kasneje, zato, da študentje na dan 
izpita lahko opravijo tudi obveznosti praktičnega izobraževanja. 

6. Študent se je dolžan v podjetju sam dogovoriti o nadomeščanju neizvedenih ur praktičnega izobraževanja, ne 
glede na razlog, zaradi katerega ur ni opravil. Te ure lahko opravlja v podaljšku delovnega časa med praktičnim 
izobraževanjem, sicer pa  med počitnicami, ob sobotah oz. ob drugem študijskem delu. 

7. Študent samostojno napiše poročilo o praktičnem usposabljanju v skladu z navodili organizatorja praktičnega 
izobraževanja. 

8. Poročilo prebere tudi mentor in/ali izobraževalec v podjetju, ki v ocenjevalni obrazec vpiše oceno za vsak 
predmet praktičnega izobraževanja posebej. Mentor v podjetju poda tudi mnenje o praktičnem izobraževanju, 
ki je prav tako sestavni del poročila. 
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