
Na podlagi določil Statuta GEA College – Fakultete za podjetništvo in določil Študijskega reda 
GEA College - Fakultete za podjetništvo je Senat GEA College – Fakultete za podjetništvo na 
seji 2015-12  dne 9.11.2015 sprejel 
 

PRAVILNIK O ŠTUDIJSKI PRAKSI 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa proces opravljana študijske prakse, cilji študijske prakse, trajanje 
študijske prakse, pravice in dolžnosti vključenih v proces ter postopek opravljanja in 
evidentiranja opravljenih študijskih obveznosti. 
 
 2. člen 
V proces opravljanja študijske prakse so vključeni: 
- GEA College – Fakulteta za podjetništvo (v nadaljevanju FP). Koordinatorja študijskih praks 
določi dekan. 
- Organizacija, ki izvaja študijsko prakso (v nadaljevanju: izvajalec ŠP). Izvajalec ŠP določi 
mentorja iz organizacije. 
- Mentor na FP, ki je lahko kordinator študijskih praks ali mentor diplomskega dela študenta.  
- Študent, ki je vpisan na FP v visokošolske strokovne študijske programe. 
 
II. CILJ ŠTUDIJSKE PRAKSE 
 
3. člen 
Cilji študijske prakse so: 
- razvoj splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc, 
- praktično reševanje določenega problema iz izbranega področja, ki ga študent rešuje ob podpori 
mentorja iz organizacije in mentorja na FP, 
- prenos teoretičnih znanj v prakso, 
- pridobivanje delovnih navad in poslovnih veščin, 
- spoznavanje zakonitosti v poslovnem svetu, 
- izoblikovanje študentovih usmeritev za bodoče zaposlitve, 
- ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in ustvarjanje mreže poslovnih stikov, 
- in podobno. 
 
 
III. TRAJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE 
 
4. člen 
Za pridobitev diplome visokošolskega strokovnega programa mora študent poleg drugih s 
študijskim programom določenih obveznosti opraviti tudi študijsko prakso, skladno z akreditacijo 
posameznih študijskih programov. 

.  
 



5. člen 
V visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Podjetništvo traja študijska praksa v skupnem 
obsegu 600 ur.  
V 1. in 2. letniku študent opravi 200 ur usposabljanja v obliki metodološkega praktikuma za 
pripravo seminarskih in projektnih nalog ter pri predmetu Poslovni načrt 80 ur individualnega 
dela pri izdelavi poslovnega načrta za novo podjetje. 
V 3. letniku študent opravi 320 ur študijske prakse v izbrani organizaciji.  
 
6. člen 
V visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Premoženjsko svetovanje traja študijska praksa 
v 1. 2. in 3. letniku v skupnem obsegu 450 ur. V posameznem letniku se študijska praksa izvaja 
skladno z učnim načrtom. 
 
7. člen 
Obseg študijske prakse je enak za redne in izredne študente.  
 
IV. OBVEZNOSTI FP, IZVAJALCA ŠTUDIJSKE PRAKSE IN ŠTUDENTA 
 
8. člen 
Obveznosti fakultete so: 
- imenovanje koordinatorja študijske prakse, 
- priprava programa študijske prakse, 
- vodenje dokumentacije o izvajalcih in izvajanju študijske prakse, 
- izvajanje svetovanja in nadzora nad izvajanjem študijske prakse. 
 
9. člen 
Obveznosti izvajalca ŠP: 
- pred podpisom pogodbe seznanitev študenta s pogoji dela v podjetju, 
- določitev mentorja z vsaj višješolsko izobrazbo, izjema so le lastniki in direktorji podjetja, 
katerih izobrazba je lahko tudi nižja, 
- pred začetkom dela seznanitev študenta s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, z nevarnostmi 
povezanimi z njegovim delom in zagotovitev osebne varovalne opreme, 
- študentu zagotoviti študijsko prakso, ki ustreza okvirnemu programu dela FP, 
-omogočiti koordinatorju študijske prakse na FP opravljanje svetovanja in nadzora nad 
izvajanjem študijske prakse, 
- po končani študijski praksi posredovati študentu oceno študijske prakse in podpisati poročilo o 
študijski praksi najkasneje v 15 dneh po končani ŠP. 
 
10. člen 
Obveznosti študenta: 
- študent mora prijaviti študijsko prakso pred pričetkom opravljanja prakse in oddati zahtevane 
dokumente, ki so priloga tega pravilnika koordinatorju študijske prakse na FP, 
- redno opravljanje študijske prakse v skladu s programom prakse, ki ga izdela FP in mentor, 
- pri delu mora upoštevati navodila mentorja in koordinatorja študijske prakse na FP, 
- upoštevati mora predpise o varnosti in zdravju pri delu, 



- po končani študijski praksi mora izdelati poročilo o opravljeni študijski praksi, ki ga je ocenil in 
podpisal mentor v organizaciji, kjer je študent opravljal študijsko prakso in ga oddati 
koordinatorju študijskih praks v pregled in oceno. 
 
11. člen 
Vse informacije o obveznostih in obrazce o študijski praksi objavi FP na spletnem portalu e-
gea.college. 
  
FP organizira v začetku študijskega leta srečanje s študenti na temo študijske prakse na katerem 
koordinator študijske prakse seznani študente s študijsko prakso in s tem povezanimi 
obveznostmi. 
 
V. POSTOPEK PRIJAVE IN OPRAVLJANJA ŠTUDIJSKE PRAKSE 
 
12. člen 
Študent se mora udeležiti srečanja, ki ga izvede koordinator študijske prakse na FP. 
 
13. člen 
Študent mora samostojno pristopiti k izvajalcu študijske prakse in iskati možnosti za opravljanje 
študijske prakse. Izvajalcu mora predstaviti program dela, ki pa je zgolj usmeritven in ni 
obvezujoč. 
 
14. člen 
Študent mora pred pričetkom opravljanja študijske prakse koordinatorju študijske prakse na FP 
oddati: 
- obrazec Prijava študijske prakse, ki jo podpiše mentor študijske prakse na FP,  
- prijavi priloži tudi obrazec Izjava o mentorstvu, ki ga podpiše mentor v organizaciji, kjer bo 
študent opravljal študijsko prakso, 
- tri izvode Sporazuma o študijski praksi, že podpisane s svoje strani in s strani mentorja ter 
odgovorne osebe v organizaciji. Po podpisu sporazumov s strani direktorja FP, se en izvod vloži 
v osebno mapo študenta, dva izvoda sporazuma pa se vrneta študentu, ki mora en izvod 
posredovati izvajalcu ŠP. 
 
15. člen 
Študent mora po končani študijski praksi izdelati poročilo o študijski praksi, ki ga tudi podpiše. 
Poročilo vsebuje tudi oceno študijske prakse (uspešno/ neuspešno) in podpis mentorja v 
organizaciji.  
 
16. člen 
Poročilo o študijski praksi mora: 
- obsegati najmanj 5 strani,  
- vsebovati kratko predstavitev organizacije v kateri je študent opravljal študijsko prakso, 
-študent v poročilu posebej predstavi, analizira določen problem, aktivnost ali projekt iz 
organizacije, ki ga je spoznal, v katerem je sodeloval ali je bil povezan z njegovim delom v 
organizaciji. 
 



VI. VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE TER EVIDENTIRANJE 
OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI 
 
17. člen 
Skladno z akreditiranim študijskim programom je študijska praksa ovrednotena : 
- v visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Podjetništvo s 16 ECTS, 
- v visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Premoženjsko svetovanje s skupaj 18 ECTC 
(posamezen praktikum je ovrednoten s 6 ECTS) 
 
18. člen 
Po opravljeni ali priznani študijski praksi študent obvezno javno predstavi študijsko prakso, kaj je 
z njo pridobil, se naučil, kaj je bil njegov prispevek v organizaciji pred Komisijo za priznavanje 
znanj in spretnosti. Predstavitev študijskih praks je trikrat letno – septembra, februarja in junija. 
Roki za predstavitev študijskih praks bodo razpisani v PRISu in študent se prijavi za predstavitev 
študijske prakse.  
 
Študijska praksa se ocenjuje z opisno oceno »opravil« oz. »ni opravil«. Koordinator študijskih 
praks vpiše oceno v za to namenjen obrazec oz. v PRIS in podpisan izvod odda v referat.  
 
V primeru priznavanja študijske prakse se v evidenco opravljenih obveznosti vpiše, da je bila 
študijska praksa »priznana«. 
 
19. člen 
Opravljene obveznosti študijske prakse se vpisujejo v uradno evidenco, ki jo vodi referat. Kot 
datum opravljene študijske prakse se v uradno evidenco vpiše datum vpisa ocene v PRIS. 
Predpisano dokumentacijo trajno hrani referat. 
 
VII. OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE NA FP 
 
20. člen 
Študent lahko sklene pogodbo o študijski praksi z GEA College – FP. V tem primeru je FP 
izvajalec in ocenjevalec študijske prakse. 
 
Fakulteta objavi razpis za opravljanje študijske prakse na spletnem portalu FP. Študentje se 
morajo prijaviti 30 dni od dneva objave razpisa. FP obvesti kandidate o izbiri v 15 dneh po izteku 
objave razpisa.  
 
21. člen 
Študijsko prakso lahko uveljavijo kot priznano v celoti ali delno tudi študentje, ki pod ustreznim 
mentorstvom opravijo po dogovorjenem programu naslednje aktivnosti: 
- sodelovanje v marketinških aktivnostih (predavanja, delavnice, sejmi v Sloveniji in v tujini). 
Priprava in izvedba delavnice obsega 12,5 ur oziroma ekvivalent 0,5 ECTS. Študentom, ki 
sodelujejo na sejmih v Sloveniji, se prizna na sejem 8 ur oziroma ekvivalent 0,3 ECTS, za 
sodelovanje na sejmih v tujini se prizna 12,5 ur oziroma ekvivalent 0,5 ECTS; 
- organizacija dogodkov, pomoč pri organizaciji dogodkov in izvedba dogodkov. Študentom, ki 
organizirajo in sodelujejo v izvedbi različnih prireditev (npr. spoznavnega večer študentov FP, 
brucovanje, novoletno srečanje), pripravijo in izvedejo program ter spremljajo skupine tujih 



študentov, sodelujejo pri tekmovanju »Mladi podjetnik«, organizirajo poslovne večere, se prizna 
na en dogodek, razen za poslovni večer, 25 ur oziroma ekvivalent 1 ECTS. Za poslovni večer se 
prizna na en dogodek 5 ur oziroma ekvivalent 0,2 ECTS; 
- tutorstvo drugih študentov. Tutorstvo študentov v obsegu 50 ur za slovenske študente v 
študijskem letu je ekvivalent 4 ECTS. Tutorstvo tujih študentov v oddelku za angleškim učnim 
jezikom v obsegu 50 ur v študijskem letu je ekvivalent 6 ECTS; 
- humanitarne aktivnosti. Študenti, ki organizirajo in izvedejo tekom študija humanitarne 
aktivnosti kot je npr. zbiranje sredstev za študente Fakultete za podjetništvo, ki potrebujejo 
pomoč, se prizna sorazmerno število ECTS na predlog mentorja; 
- sodelovanje v raziskovalni dejavnosti. Za sodelovanje v raziskovalnih projektih Fakultete za 
podjetništvo, domačih in mednarodnih, npr. izvedba in obdelava anket, se prizna za 8 ur dela na 
terenu (vključno pot) 12,5 ur oziroma ekvivalent 0,5 ECTS; 
- študentski svet. Predsedniku Študentskega sveta se prizna za študijsko leto predsedovanja 
Študentskemu svetu 4 ECTS. Članom Študentskega sveta, ki aktivno sodelujejo v Študentskem 
svetu, za eno študijsko leto se prizna 2 ECTS. Študentom se za aktivno sodelovanje v organih 
fakultete, kjer je predvideno članstvo študentov (senat, komisije) prizna 1 ECTS za študijsko leto; 
- delo v projektih izven fakultete. Študentom, ki aktivno delujejo v projektih izven FP (npr. 
poslovni projekti kot je postavljanje spletnih strani za podjetja, npr. aktivni trening 
perspektivnega športnika ipd.) se prizna celotno študijsko prakso ali del prakse, odvisno od 
dolžine trajanja projektov; 
- udeležba na dogodkih izven obveznega pedagoškega procesa fakultete. Študentom, ki se aktivno 
udeležujejo dogodkov izven pedagoškega procesa na FP ali na drugih institucijah (predavanja 
domačih in tujih gostov, srečanja, Alumni kluba, dogodki v okviru Kariernega centra GEA 
College, start-up dogodki itd.) se za dogodek, kjer je to prej najavljeno oziroma potrjeno v obracu 
Evidenca opravljenih aktivnosti po 21. členu Pravilnika o študijski praksi (EVŠA) prizna 0,1 
ECTS za posamezen dogodek; 
- študijske obveznosti, opravljene v tujini (ERASMUS+), ki niso priznane znotraj predmetov 
študijskega programa, v obsegu ECTS, kot jih prizna Komisija za študijske in študentske zadeve. 
 
 
VIII. OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMOV 
MOBILNOSTI 
 
22. člen 
Študent lahko študijsko prakso opravlja v tujini v okviru razpisanih programov mobilnosti 
študentov (ERASMUS+ ipd.) ali pa si študijsko prakso v tujini organizira individualno. Študent o 
študijski praksi v tujini obvesti koordinatorja študijskih praks na FP pred odhodom v tujino. 
Študijsko prakso opravlja skladno s pravili izvajalca v tujini. Študent mora oddati poročilo o 
študijski praksi in vso ostalo predpisano dokumentacijo za priznanje študijske prakse po vrnitvi iz 
tujine.  
 
IX. PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE 
 
23. člen 
Za priznavanje študijske prakse lahko zaprosi študent, ki ima vsaj 9 mesecev delovne dobe ali 
ima v času študija vsaj eno leto svoje delujoče podjetje (je lastnik ali solastnik podjetja) ali je 



opravil študijsko prakso v tujini v lastni organizaciji ali pa po programu ERASMUS+ ali je 
opravil (ali delno opravil) študijsko prakso z aktivnostmi po 21. členu tega Pravilnika.  

Postopek priznavanja študijske prakse je urejen s pravilnikom o Priznavanju znanj in spretnosti.  

Obvezne sestavine vloge za priznanje študijske prakse so: 

• Delovna doba: prošnja za priznanje študijske prakse (obrazec), potrdilo delodajalca o 
zaposlitvi, področju dela in trajanju zaposlitve (najmanj 9 mesecev) ali kopija delovne 
knjige, podpisani CV (Europass); 

• Lastništvo ali so-lastništvo aktivnega podjetja med študijem: prošnja za priznanje 
študijske prakse (obrazec), izpis Ajpes o lastništvu ali so-lastništvu podjetja, dokazilo, da 
je podjetje aktivno (npr. promet podjetja), podpisani CV (Europass); 

• Študijska praksa opravljena v tujini: 

o (ERASMUS+): prošnja za priznanje prakse (obrazec), podpisani CV (Europass), 
sporazum o praksi (Training Agreement), pogodba o praksi ter poročilo o praksi, 
ki ga podpiše mentor v organizaciji v tujini in student; 

o V lastni organizaciji: prošnja za priznanje prakse (obrazec), podpisani CV 
(Europass), potrdilo izvajalca študijske prakse v tujini, da je študent v tej 
organizaciji opravil študijsko prakso v obsegu vsaj 320 ur, poročilo o praksi, ki ga 
podpiše mentor v organizaciji in student; 

• Študijska praksa po 21. členu tega Pravilnika: prošnja za priznanje prakse (obrazec), 
EVŠA (Obrazec Evidenca aktivnosti opravljenih po 21. členu Pravilnika o študijski 
praksi), v katerem so opravljene aktivnosti skladno z 21. členom tega Pravilnika potrdili 
bodisi predsednik Študentskega sveta bodisi vodja projektov na GEA College bodisi 
vodja marketinga bodisi dekan bodisi tajnik bodisi vodja Raziskovalnega inštituta bodisi 
predsednik AKGC bodisi vodja Kariernega centra bodisi organizator dogodkov izven 
pedagoškega procesa (lahko tudi zunanji). 

Obrazec EVŠA je priloga tega Pravilnika. Organizatorji oziroma vodje posameznih 
aktivnosti po 21. členu tega Pravilnika se predhodno uskladijo s koordinatorjem študijskih 
praks na FP o primernosti posamezne aktivnosti za priznanje ECTS. 

 

24. člen 
Študentje, ki opravljajo študijske obveznosti v oddelku z angleškim učnim jezikom in opravljajo 
študijsko prakso v organizaciji v tujini, oddajo vlogo za priznanje opravljene študijske prakse v 
tujini skladno s tretjo alinejo tretjega odstavka 23. člena tega Pravilnika.  
 



25. člen 
Vloge za priznavanje študijske prakse obravnava Komisija za priznavanje znanj in spretnosti. 

 
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
26. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Senat GEA College – FP. 
 
27. člen 
Ta pravilnik začne veljati s 1.11.2015 Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
študijski praksi, ki ga je Senat GEA College – Fakulteta za podjetništvo sprejel na svoji seji dne 
1.10.2013. 
 
Pravilnik se objavi na spletnem portalu e-gea.college v slovenskem in angleškem jeziku. 
 
 
 
Ljubljana, 20.10.2015 
 
mag Katja Kraškovic, 
predsednca senata GEA College – FP 
 
 
 
Priloge Pravilnika o študijski praksi - obrazci: 
Obr. ŠP/P-1: Prijava študijske prakse 
Obr. ŠP/P-2: Izjava o mentorstvu v organizaciji 
Obr. ŠP/P-3: Izjava študenta/ke o potrebni pomoči pri organizaciji študijske prakse 
Obr. ŠP/ P-4: Prošnja za priznanje študijske prakse 
Obr. EVŠA: Evidenca opravljenih aktivnosti po 21. členu Pravilnika o študijski praksi 
Sporazum o študijski praksi  
Navodila za študijsko prakso 
 
 
  
 


