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SMERNICE ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V SKLOPU PSIHOLOŠKEGA 

RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA 

 

OPIS PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Psihološki raziskovalni inštitut vsako študijsko leto razpisuje prosta mesta za opravljanje 

praktičnega usposabljanja. Praktično usposabljanje se prilagaja naravi dela in zahtevam 

Psihološkega raziskovalnega inštituta. Praktično usposabljanje bo naravnano individualno 

glede na smer študija praktikanta, posameznikovih želj in potreb, upoštevajoč znanja, ki jih 

mora pridobiti tekom praktičnega usposabljanja. 

Praktikant/-ka se bo v okviru praktičnega usposabljanja na inštitutu seznanil z organizacijo, 

izvajanjem in vrednotenjem raznovrstnih dejavnosti in projektov, ki jih inštitut ponuja na 

lokalni ravni in državni ravni. Skupaj z mentorjem in sodelavci bo načrtoval/-la projekte ter 

sodeloval/-la pri izvedbi le-teh. 

 

Praktikanti bodo izbrani na podlagi Prošnje za opravljanje praktičnega usposabljanja, v kateri 

navedejo razlog in željo za opravljanje prakse, izobrazbo ter pretekle izkušnje. 

Prošnjo in izpolnjeno izjavo (priloga A) pošljejo na maja.maraz@prinstitut.com ali preko 

navadne pošte na naslov Ulica Osvobodilne fronte 5, 6000 Koper. 

 

Kontaktna oseba: 

mag. Maja Maraž 

E-poštni naslov: maja.maraz@prinstitut.com 

Telefonska številka: +38640 209 691 
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NAMEN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Praktično usposabljanje je oblika pridobivanja praktičnih spretnosti in znanj v delovnem 

procesu. Praktikant/-ka uporablja, izpopolnjuje in nadgrajuje kompetence, pridobljene med 

študijem, v realnem delovnem okolju.  

Praktikant bo pod vodstvom mentorja preizkušal svoja strokovna znanja in sposobnosti v 

neposredni praksi, preverjal in integriral svoja teoretična znanja in spoznanja pridobljena 

med študijem ter sproti evalviral osebne izkušnje v realnem delovnem okolju. 

 

CILJ PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Cilj praktičnega usposabljanja je, da praktikant/-ka osvojeno teoretično in praktično znanje in 

pridobljene veščine poveže in uporabi v delovnem okolju, pod nadzorom mentorja. 

 

ZAČETEK IN TRAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Začetek in trajanje praktičnega usposabljanja poteka po dogovoru s praktikantom/-ko, 

mentorjem/-ico  in v skladu s smernicami specifične fakultete. 

 

MENTORSTVO 

Praktikantu je dodeljen mentor, ki je zadolžen za nadzor in usmerjanje njegovega dela. Ta je 

odgovoren za to, da praktikantu omogoči spoznavanja ustanove, pomaga pri načrtovanju 

aktivnosti in raznjasnjuje sprotne dileme. 

 

NABOR AKTIVNOSTI IN UČNIH PRILOŽNOSTI ZA PRAKTIKANTA/-KO 

Praktikant se bo tekom praktičnega usposabljanja seznanil s/z: 

 delovanjem inštituta (namenom, cilji, organizacijo, izvajanjem osnovnih dejavnosti, 

populacijo, kadrovsko strukturo, projektnim delom, idr.) 

 podrobnejšim delom in nalogami svojega mentorja ter ostalih sodelavcev in 

 temeljnimi oblikami individualnega in skupinskega dela 

Podrobnejši opis aktivnosti je naveden v prilogi B. 
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Priloga A 

IZJAVA PRAKTIKANTA/-KE 

 

Ime in priimek: _______________________ 

Naslov: _______________________________________________________________ 

Datum in kraj rojstva: _______________________________ 

Ime in sedež fakultete: _______________________________________________________ 

Datum pričetka praktičnega usposabljanja: __________________ 

 

S svojim podpisom potrjujem, da bom v okviru praktičnega usposabljanja: 

 Redno in ogdovorno opravljal/-a praktično usposabljanje, 

 Pri delu upošteval/-a navodila mentorja 

 Deloval/-a v skladu z Etičnim kodeksom socialnega varstva  

 Upošteval/-a predpise o varstvu pri delu in uporabljal/-a predpisana zaščitna sredstva, 

 Varoval/-a poslovno tajnost in osebne podatke izvajalca praktičnega usposabljanja, 

 Vodil/-a ustrezno dokumentacijo o praktičnem usposabljanju, 

 Po končanem praktičnem usposabljanju pripravil/-a poročilo  

 

Kraj in datum: ___________________                Podpis: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Datum prejetja: __________________                             Podpis dodeljenega mentorja 
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Priloga B 

NABOR AKTIVNOSTI IN UČNIH PRILOŽNOSTI ZA PRAKTIKANTA/-KO 

 

Aktivnosti izvajanja prakse na področju znanstvenega raziskovanja: 

 pridobivanje raziskovalnih izkušenj na terenu 

 procesiranje in obdelava podatkov 

 pridobivanje izkušenj in znanj s področja raziskovanja  

 

Aktivnosti izvajanja prakse na področju izobraževanja in ozaveščanja: 

 sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi izobraževanj 

 sodelovanje pri snovanju ozaveščevalnih dogodkov 

 pomoč pri organizaciji in izvedbi ozaveščevalnih dogodkov 

 

Aktivnosti izvajanja prakse na področju komuniciranja: 

 pomoč pri upravljanju in razvijanju komunikacijskih kanalov (spletna stran, FB) 

 priprava pisnih vsebin za objavo 

 priprava pisnih vsebin za medije 

 osnove grafičnega oblikovanja 

 fotografiranje 

 urejanje baze naslovnikov 
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Aktivnosti izvajanja prakse na področju pridobivanja donatorskih/sponzorskih sredstev in 
trženja storitev: 

 oblikovanje načrta za pridobivanje donatorskih/sponzorskih sredstev, skladno z 
vrednotami in poslanstvom organizacije 

 identifikacija potencialnih donatorjev/ sponzorjev 

 priprava ponudb in posredovanje potencialnim donatorjem/sponzorjem 

 izvedba spletnih kampanj za pridobivanje donatorskih sredstev 

 

Aktivnosti izvajanja prakse na področju projektnega dela: 

 iskanje in izbor primernih razpisov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju 

 iskanje potencialnih projektnih partnerjev 

 sodelovanje pri oblikovanju projektnih idej 

 sodelovanje pri pripravi projektnih prijav (vsebina, finance, administracija) 

 sodelovanje pri izvajanju obstoječih projektov 

 pomoč pri pripravi poročil 

 


