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KATALOG ZNANJA 

1. IME PREDMETA  
 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – GRAFIČNO OBLIKOVANJE  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – FOTOGRAFIJA  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – SPLETNA PRODUKCIJA 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE –  2D ANIMACIJA 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE –  3D ANIMACIJA 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE –  VIDEOPRODUKCIJA 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE –  2D ANIMACIJA 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE –  AUDIOPRODUKCIJA 

2. SPLOŠNI CILJI  
 

• Razvija odnos do sistematičnega in natančnega dela 
• Razvija odnos do kvalitete medijskih izdelkov 
• Razvija odnos do strokovnih avtoritet in kolegialni odnos v poslovnem okolju 
• Krepi odgovornost znotraj poslovnega oziroma produkcijskega procesa 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 

• Pozna in razume principe poslovnih procesov in poslovnega komuniciranja 
• Razume pomen ekonomskih in pravnih načel produkcije v resničnih pogojih izvedbe 
• Specializira tehnike produkcije na izbranem področju dela 
• Reflektira delovne in komunikacijske izkušnje, analizira proces in predlaga izboljšave 
• Somostojno zasnuje in izdela zahtevnejše strokovno besedilo na področno relevantno 

temo (diplomsko delo)
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4. OPERATIVNI CILJI  
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent:  Študent: 
Pozna delovne procese v določenem 
segmentu medijske produkcije 

Poglobljeno reflektira lastno delo in vlogo v 
okviru medijsko-produkcijskega procesa  

Razume uporabo pravnih in ekonomskih 
meril v določenem poslovnem okolju 

Principe poslovnega komuniciranje preveri v 
resnični produkcijski praksi in jih primerja s 
teoretičnimi izhodišči 

Podrobno pozna medijsko-produkcijske 
postopke v določenem poslovnem okolju 

Izpopolni veščine na področju medijsko-
produkcijskih postopkov v določenem 
poslovnem okolju 

Pozna pravila in postopke izdelave 
zahtevnejšega strokovnega besedila 

Upoštevaje pravila izdela zahtevnejše strokovno 
besedilo 

Pozna pravila dela s strokovimi in 
znanstvenimi viri  

  

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
Metode in oblike dela: 
Individualno praktično delo v podjetju (pod nadzorom mentorja) 
Individualna izdelava diplomskega dela (pod nadzorom mentorja) 
 
Individualno delo študenta: 

 izdelava diplomskega dela 
 izdelava obogatenega besedila (poročilo o praktičnem delu na delovnem mestu) 
 delo z viri (strokovna literatura, arhivski materiali in drugi viri) 
 refleksija 
 praktično delo 

 
 
Praktično izobraževanje 2 je sestavljeno iz:  
 
(1) opravljanja praktičnega dela na delovnem mestu in  
(2) izdelave diplomskega dela. 
 
 
Glede na to sestavo se izvaja preverjanje znanja na sledeč način: 
 
(1) Praktično delo na delovnem mestu (5KT) 
 
Po končanem delu študent napiše poročilo. Poročilo sestavlja a) opis delovnih nalog ter 
njihove izvedbe in b) analitična refleksija o pridobljenih izkušnjah, veščinah in znanjih, 
predvsem v navezavi na konkretne delovne procese ter siceršnje vsebine študijskega 
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programa. 
 
Preverjanje in sestava ocene (praktično delo): 
Ustno  
Druge oblike  
 
Sprotno delo 
 Poročilo o praktičnem delu na delovnem mestu (1000 – 

2000 besed) 
 

 
100% 
100 % 
 

 
(2) Diplomsko delo (10KT) 
 
Diplomsko delo je samostojni, mentorirani raziskovalni oziroma razvojni prispevek študenta 
na izbranem strokovnem področju. 
 
Obseg diplomskega dela (pisno) je od 10.000 do 30.000 besed (skupen obseg besedila v 
končnem dokumentu). Priloge praviloma ne štejejo v skupni seštevek znakov oziroma besed, 
vendar je ob zahtevnih, obsežnih ali posebno izvirnih prilogah možno upoštevanje le-teh pri 
izračunu oziroma presoji dolžine naloge. 
 
Preverjanje in sestava ocene diplomskega dela: 
Ustno (izpit - zagovor diplomskega dela) 30% 
Druge oblike  
 
Sprotno delo 
 Diplomska naloga 10.000 do 30.000 besed 

 

 
70% 
70 % 
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Končna ocena predmeta je sestavljena iz dveh delnih ocen, uteženih po naslednjem 
ključu: 
 
(1) ocena praktičnega dela na delovnem mestu – 1/3 
(2) ocene izdelave diplomskega dela in zagovora - 2/3 
 

Način izvedbe – Praktično delo Št. ur študenta Krediti 

Predavanja 0 0,00 

Seminarske vaje (delavnice) 0 0,00 

Laboratorijske vaje 0 0,00 

Skupinske diskusije 0 0,00 

Individualno učenje 0 0,00 

Domače naloge 150 5,00 

Priprava seminarskih nalog 0 0,00 
Zagovor seminarskih nalog 
(skupinsko) 

0 0,00 

SKUPAJ 150 5,00 

 
 

Način izvedbe – Diplomsko delo Št. ur študenta Krediti 

Predavanja 0 0,00 

Seminarske vaje (delavnice) 0 0,00 

Laboratorijske vaje 0 0,00 

Skupinske diskusije 0 0,00 

Individualno učenje 0 0,00 

Domače naloge 150 5,00 

Priprava seminarskih nalog 150 5,00 
Zagovor seminarskih nalog 
(skupinsko) 

0 0,00 

SKUPAJ 300 10,00 
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