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Smernice Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje UL ALUO 

za priznavanje neformalne prakse 

Smernice sledijo Pravilniku o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega 

znanja in spretnosti Univerze v Ljubljani, z dne 29. maja 2007, ki je dostopen na spletnem 

naslovu: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/ 

predpisi_statut_ul_ in_pravilniki/2013071116244099/  

Smernice so le dodatna pomoč pedagogom pri vzpostavljanju poenotenih standardov in 

kriterijev ter študentom/študentkam pri uveljavljanju neformalen prakse. 

Smernice določajo priporočen postopek, roke in obseg potrebne neformalen prakse, ki jo 

lahko izvedejo in uveljavljajo študenti/študentke v postopku priznanja dela obveznosti na 

temeljnih predmetih, v 5. semestru dodiplomskega študijskega programa Industrijsko in 

unikatno oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje, pri predmetu Načrtovanju IO V 

ter v 3. semestru podiplomskega študijskega programa Industrijsko in unikatno oblikovanje, 

smer Industrijsko oblikovanje pri predmetih Načrtovanje IO III, Upravljanju v oblikovanju III in 

Razvoju in teoriji kritičnega oblikovanja III (v nadaljevanju temeljni predmeti). 

1. Vsebina in cilji neformalne prakse 

Neformalna praksa, ki se izvaja izven izobraževalne institucije, naj študentu/študentki 

omogoči izbiro pri dopolnjevanju širokega spektra znanj iz oblikovalske stroke, raziskovalnih 

pristopov, spoznavanja sodobnih tehnoloških postopkov do področij tradicionalnih mojstrskih 

veščin. Cilj neformalne prakse je pridobiti izkušnjo sodelovanja v izvajanju in vodenju 

raziskav in razvoja, uporabi kreativnih metod in spoznavanja različnih faz oblikovalskega 

procesa v razvoju novih (ali posodobitve obstoječih) izdelkov, storitev, prostorskih rešitev, 

embalaže ali komunikacij. 

Pri izbiri neformalne prakse na dodiplomski stopnji se študente/študentke usmerja v 

pridobivanje izkušenj tehnoloških procesov in pridobivanju osnovnih oblikovalskih kompetenc 

za samostojno vključevanje in izvajanje oblikovalskih nalog.  

Pri izbiri neformalne prakse na podiplomski stopnji se študente/študentke usmerja v 

spoznavanje vodenja in upravljanja oblikovalskih in inovacijskih procesov, kreativnih timov, 

pripravi in uveljavljanju trajnostnih in drugih strategij ter poglobljenega raziskovanja. 

Neformalno pridobljeno znanje in spretnosti naj sledijo splošnim oziroma specifičnim 

kompetencam pri temeljnem predmetu pri katerem študent/študentka želi uveljavljati 

neformalno prakso. 
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2. Dogovor o izvedbi neformalne prakse 

Študent/študentka, ki želi izvajati neformalno prakso se pred izvajanjem pogovori in uskladi s  

profesorjem/profesorico temeljnega predmeta pri katerem bo uveljavljal/a priznanje 

(zmanjšanje) dela obveznosti. 

Študenti/študentke drugega letnika dodiplomskega študijskega programa in 

študenti/študentke prvega letnika podiplomskega študijskega programa naj se dogovorijo o 

izvedbi neformalne prakse s profesorjem/profesorico temeljnih predmetov do konca meseca 

junija. 

3. Priporočeni čas izvajanja neformalne prakse 

Študent/študentka dodiplomskega študijskega programa, ki želi priznanje dela obveznosti na 

temeljnem predmetu v 5. semestru, neformalno prakso praviloma izvede v času poletnih 

počitnic med 2. in 3. letnikom. 

Študent/študentka podiplomskega študijskega programa, ki želi priznanje dela obveznosti na 

temeljnem predmetu v 3. semestru, neformalno prakso praviloma izvede v času poletnih 

počitnic med 1. in 2. letnikom. 

4. Vloga za priznanje opravljene neformalne prakse 

Študent/študentka po zaključku neformalne prakse oz. najkasneje do 1. septembra, odda 

poročilo ali projektno mapo profesorju/profesorici pri katerem bo uveljavljal/a zmanjšanje 

obremenitev. Profesor/profesorica na podlagi prejetega gradiva pripravi mnenje o opravljeni 

neformalni praksi in možnosti priznanja dela obveznosti na enem izmed temeljnih predmetov, 

ki priznanje omogočajo (na prvi stopnji pri predmetu Načrtovanju IO V ter na podiplomskem 

študiju pri predmetih Načrtovanje IO III, Upravljanju v oblikovanju III in Razvoju in teoriji 

kritičnega oblikovanja III). 

Uspešno zaključena neformalna praksa se lahko uveljavlja za zmanjšanje obremenitve pri 

rednem programu temeljnega predmeta v predvidenem obsegu 3 kreditnih točk (75 ur). 

Študent/študentka, ki je pridobil pozitivno mnenje profesorja/profesorice, preko VIS-a odda 

Vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti (DRUGE PROŠNJE – 

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti). Vlogi priloži poročilo ali projektno 

mapo in mnenje profesorja/profesorice. Vlogo obravnava Komisijo za študijske zadeve UL 

ALUO, ki s sklepom odloči o priznanju ali nepriznanju neformalno pridobljenega znanja in 

spretnosti. 

V primeru, da Komisijo za študijske zadeve UL ALUO vlogi ne ugodi, ima študent/študentka 

možnost pritožbe na Senat UL ALUO. 
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