1. IME PREDMETA:

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE I (MODULI D1, D2, D3)
2. SPLOŠNI CILJI
Študent se usposobi za uporabo teoretičnega znanja v praksi in s tem pridobi kompetence s področij komunikacije, analize, poslovanja in temeljev
računovodstva.

Študent:
• spozna vlogo in pomen vodenja in organiziranja,
• spozna vlogo in pomen finančnega poslovanja,
• spozna informacijske procese med poslovnimi funkcijami,
• zbira in analizira pridobljene informacije z različnih področij poslovnega
procesa,
• pozna baze podatkov,
• zbira razpoložljive informacije v vseh oblikah,
• komunicira s sodelavci in strankami/dobavitelji,
• posreduje informacije nadrejenim,
• ugotavlja priložnosti in nevarnosti poslovanja,
• pozna metode spremljanja poslovanja v podjetju,
• pozna pristojnosti in odgovornosti različnih funkcij,
• se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
• se zaveda pomena varnosti pri delu,
• se zaveda in upošteva racionalno uporabo in trošenja razpoložljivih sredstev,
• teoretična spoznanja povezuje s prakso,
• pozna in uporablja pravila internega komuniciranja v poslovnem okolju,
• spozna pomen računovodske informacije.
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3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

• Spozna poslovne funkcije, njihovo povezanost in
odvisnost v poslovnem sistemu.
• Spozna različna orodja za timsko delo, kreativno
razmišljanje, reševanje problemov.
• Spozna osnovne pojme s področja poslovne
matematike in statistike ter jih povezuje s praktičnimi
primeri.
• Spozna vrste in stile vodenja in organiziranja v
določenem poslovnem okolju.
• Se seznani in razume vlogo ravnanja z ljudmi pri delu
v poslovnem okolju.
• Spozna informacijski sistem in interne uporabniške
programe v konkretnem poslovnem okolju.
• Spozna načine uporabe pravnih virov v praksi.
• Spoznava in usvaja veščine pisnega in ustnega
komuniciranja s sodelavci in partnerji v maternem in
tujem jeziku.
• Spozna koncept in pomen trženja.
• Se zave ekonomskega problema in spozna načine
njegovega reševanja.
• Spozna pomen in oblike konkurence na trgu.
• Spozna pojem družbeni bruto produkt in njegovo
delitev.
• Razume pomen delitve družbenega produkta na
gospodarsko rast.
• Spozna načine vodenja poslovnih knjig in razliko
med poslovnimi listinami in poslovnimi knjigami.

• Pripravlja poslovne dopise v maternem in tujem
jeziku.
• Komunicira s strankami svojega delovnega področja.
• Uporablja statistične parametre za preprosto analizo
pojavov.
• Uporablja sodobno informacijsko tehnologijo.
• Pripravi enostavno organizacijsko shemo in razporedi poslovne funkcije in opiše naloge le-teh.
• Razvrsti osnovne vire financiranja naložb z vidika
ekonomske učinkovitosti in tveganja.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV in POSEBNOSTI V IZVEDBI
• Študent pripravi projektno nalogo pod mentorstvom mentorja v podjetju v
povezavi z določenim modulom 1. letnika in jo zagovarja,
• 80-% prisotnost na praktičnem izobraževanju,
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1. IME PREDMETA:

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE II (MODULA D 6, D 7)
2. SPLOŠNI CILJI
Študent spozna pravne akte in zakonodajo, s katero se ureja poslovanje družb.
Spozna predpise s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, se usposobi za uveljavljanje le teh pri svojem delu ter spozna ukrepe za uvajanje in
presojanje kakovosti v organizaciji.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Študent:
• pozna vlogo in pomen pravnih aktov,
• se zaveda nujnosti spoštovanja zakonov in predpisov pri svojem delu,
• pozna za svoje delo ključne predpise,
• pozna pomen standardov kakovosti,
• sodeluje pri izvajanju uvajanje sistema celovitega obvladovanja kakovosti in
modelov odličnosti,
• skrbi za kakovost pri izvajanju delovnih procesov,
• se usposobi za obvladovanje dokumentacije kakovosti uvajanje in presojanje kakovosti v družbah,
• uporablja in aplicira pridobljena teoretična znanja v praksi.
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INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

• Spozna temeljne pravne pojme.
• Pozna načine odgovornega ravnanja pri delu s
poslovnimi partnerji.
• Razume in spoštuje predpise in zakonodajo.
• Se seznani s pravnimi akti družbe, v kateri opravlja
praktično izobraževanje.
• Se zave pomena in nujnosti spoštovanja predpisov
in zakonov.

• Poišče pravne predpise za sklenitev prodajne, delovne ali druge pogodbe.
• Opiše postopek pogajanja.
• Razume in razloži pravice in obveznosti pogodbenih
strank.
• V sodelovanju z mentorjem pripravi osnutek
prodajne (delovne ali druge) pogodbe.
• Sodeluje pri pripravi internih predpisov in aktov.
• Uporablja ustrezno zakonodajo pri svojem delu.

• Spozna sistem celovitega obvladovanja kakovosti.
• Se seznani s celotno dokumentacijo sistema
kakovosti.
• Spozna celoten postopek procesa presoje sistema
kakovosti v določeni družbi.
• Se zave pomena uvajanja in obvladovanja sistema
kakovosti v določeni družbi.
• Spozna modele poslovne odličnosti in druge sisteme
vodenja kakovosti.
• Se seznani s stroški kakovosti.
• Se seznani s celotno dokumentacijo sistema kakovosti.

• Uporablja klasična orodja zagotavljanja kakovosti
v praksi.
• Obvlada proces notranje presoje kakovosti in
pripravi enostavno poročilo obvladovanja kakovost
v konkretni družbi.
• Posreduje predloge za kakovostnejše delo.
• Sodeluje pri pripravi poslovnika za ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti.
• Presoja uveljavljanje standardov in predpisov s
področja kakovosti in poslovne odličnosti.
• V sodelovanju z mentorjem oceni dejavnike poslovne
odličnosti v konkretni družbi.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA
• Najmanj 80-% prisotnost na praktičnem izobraževanju,
• študent pripravi projektno nalogo pod mentorstvom mentorja v podjetju v
povezavi z določenim modulom 2. letnika in jo zagovarja pred dvočlansko
komisijo (predavatelj organizator praktičnega izobraževanja in predavatelj
izbranega modula).
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4. OPERATIVNI CILJI
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1. IME PREDMETA:

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 2 ( MODUL D 10)
2. SPLOŠNI CILJI
Študent se usposobi za uporabo teoretičnih izhodišč specialnih strokovnih
predmetov s področja oblikovanja turističnih proizvodov in poslovanja v turizmu.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Študent:
• se seznani z organizacijo v turističnem podjetju in njegovimi poslovnimi
funkcijami,
• spozna posebnosti turistične ponudbe,
• spozna turistični proizvod in najboljše načine trženja le-tega,
• se usposobi za uspešno promocijo turističnih proizvodov,
• uporablja učinkovite načine komuniciranja s strankami.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

• Seznani se s predpisi, ki urejajo področje turistične
dejavnosti.
• Se seznani s posebnostmi turistične ponudbe,
turističnim proizvodom in povpraševanjem po turističnih proizvodih.
• Spozna konkretno turistično organizacijo in njene
dejavnosti.

• Sodeluje pri organizaciji in vodenju turistične dejavnosti v določeni organizaciji.
• Komunicira s strankami.

• Spozna ponudbo organizacije.
• Se seznani s projektom oblikovanja turističnih proizvodov in celovite turistične ponudbe.

• Sodeluje pri postopkih oblikovanja turističnih
proizvodov.
• Sodeluje v timu, ki oblikuje celovito turistično ponudbo organizacije.
• Pod nadzorom mentorja koordinira delo tima.
• Pripravi ponudbo turističnih proizvodov.

• Spozna postopek raziskave turističnega trga in
posebnosti le-tega.
• Spozna ekonomske dejavnike merjenja uspešnosti
turistične dejavnosti.

• Analizira konkurenco na trgu turističnih proizvodov.
• Pripravi kalkulacijo določene ponudbe.
• Z ustreznimi kazalci analizira uspešnost turistične
dejavnosti v organizaciji.
• Pripravi in vodi vso potrebno dokumentacijo.

• V okviru predvidenih ur študent opravi praktično izobraževanje v ustrezni
turistični organizaciji. Pripravi projektno nalogo pod mentorstvom mentorja v podjetju v povezavi z določenim modulom in jo zagovarja pred
dvočlansko komisijo (predavatelj organizator praktičnega izobraževanja in
predavatelj izbranega modula).
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
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1. IME PREDMETA:

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 1 (MODUL D 16),
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 2 (MODULA D 17 do D 19)
2. SPLOŠNI CILJI
Študent se usposobi za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer s
področja poslovnih sistemov, ekologije, ergonomije in varstva pri delu ter s
področja podjetništva in trženja.

Študent:
• spozna pojem trženja in trženjskega spleta,
• spozna pomen trženjske miselnosti,
• spozna pomen, načine in postopke tržnega komuniciranja in oglaševanja,
• spozna praktične postopke pri analizi poslovnih procesov,
• sodeluje pri organiziranju delovnega procesa in pripravi spremljajoče dokumentacije,
• spozna delo pri vodenju postopkov od invencije do inovacije,
• spozna pomen spremljanja poslovnih procesov,
• spozna načina merjenja in vrednotenja poslovnih procesov v konkretnih
organizacijah,
• spozna bistvo podjetniške miselnosti in dinamičnega podjetništva,
• se seznani s praktičnimi ekološkimi in ergonomskimi rešitvami v konkretnih
življenjskih in delovnih okoljih,
• spozna pomen varovanja okolja in varnosti pri delu v konkretnih življenjskih
in delovnih okoljih,
• spozna praktično zasnovo projektne naloge, upoštevajoč področje konkretne ga PRI.
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3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

• Spozna razliko med trženjsko in prodajno miselnostjo.
• Se seznani s prvinami trženjskega spleta v konkretni
organizaciji.
• Spozna pomen spremljanja situacije na tržišču in
preučevanja konkurenčne prednosti.
• Se seznani s pomenom učinkovitega tržnega komuniciranja in oglaševanja.
• Spozna možnosti optimizacije poslovnih procesov.
• Spozna informatiko delovnih procesov v konkretni
organizaciji.
• Se seznani z možnostmi generiranja podjetniških idej
in preizkušanja le-teh v smislu poslovnih priložnosti.
• Spozna poglavitne lastnosti dinamičnega podjetnika.
• Spozna načine ekološkega obnašanja v konkretni
organizaciji.
• Se seznani s konkretnimi preventivnimi postopki
in postopki odprave posledic ekološke nesreče oz.
nesreče pri delu.
• Spozna pomen zakonodaje in standardov in s področja ekologije in varstva pri delu.
• Se seznani s primeri okoljevarstvenih certifikatov v
konkretnih organizacijah.
• Spozna okvirne oblikovne in vsebinske zahteve projektne naloge, ki se nanaša na področje konkretnega
PRI.

• Sodeluje pri izdelavi konkretnih tržnih raziskav in
analiz.
• Sodeluje pri izdelavi konkretnega trženjskega spleta.
• Izdela primer načrta trženjskega komuniciranja in
oglaševanja.
• Sodeluje v postopkih planiranja, koordiniranja in
nadziranja dela v poslovnih procesih.
• Sodeluje v postopkih informatizacije konkretnih
delovnih procesov.
• Sodeluje pri postopkih racionalizacije porabe
energije, materiala in časa.
• Sodeluje pri izdelavi načrta poslovanja s konkretno
izvedbo določenih elementov poslovnega načrta.
• Izdela analizo poslovne priložnosti za konkretne
primere.
• Sodeluje pri pripravi naravovarstvenih ukrepov in
izdelavi načrtov varstva pri delu.
• Se vključuje v izvajanje preventivnih ukrepov za
primere ekoloških nesreč in nesreč pri delu (postavljanje ustreznih opozorilnih znakov in napisov, ipd.).
• Sodeluje pri izvedbi konkretnih postopkov ob morebitnih ekoloških in delovnih nesrečah.
• Sodeluje pri pripravi postopkov za pridobitev okoljevarstvenega certifikata v konkretni organizaciji.
• Opredeli namen in cilje projektne naloge.
• Izdela projektno nalogo, upoštevajoč pridobljeno
znanje in praktične izkušnje.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
• Študent pripravi projektno nalogo pod mentorstvom mentorja v podjetju v
povezavi z določenim modulom 2. letnika in jo zagovarja pred dvočlansko
komisijo (predavatelj organizator praktičnega izobraževanja in predavatelj
iz izbranega modula),
• 80-% prisotnost na praktičnem izobraževanju.
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