PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/19
Obvezno sklenjena pogodba z delodajalcem, nezgodno zavarovanje
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DELODAJALCI- PRAKTIČNO
IZOBRAŽEVANJE

Regijski park Kozjansko
Ekoremediacijski tehnološki center Celje
Limnos d.o.o, Ljubljana
Javno komunalno podjetje Šenjur
Simbio, Celje
Ceroz
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec
Razvojna agencija Kozjansko
Oddelek za okolje in prostor: Šentjur, Šmarje pri
Jelšah, Slovenske Konjice, Vransko, Zagorje
• Razvojni center narave, Poljčane

Spoštovani študentje NARAVOVARSTVA

Organizator PRI
Staška Buser
Govorilne ure:
PON. od 10.00 do 10.30
ČET. od 15.00 do 16.00
buser.staska@gmail.com
068 167 011

Poslovanje in ekonomika (poslovno
sporazumevanje in vodenje, ekonomika
in menedžment podjetij),:90 UR= 3 KT

2. letnik: Praktično izobraževanje 2 (13
KT)

sistematičen pristop k načrtovanju, vrednotenje biotske raznovrstnosti,
organiziranju, vodenju in odločanju – varstvo narave in urejanje prostora ,
pripravlja strokovne predloge ukrepov
podjetniška kompetentnost
obvladovanje kategorij ekonomike, financ,
trga, sredstev, stroškov in
proizvodnje/storitev;
SEMINARSKA NALOGA – predstavitev –
zagovor
na izpitu
Komunikacija
in informatika: 90
ur= 3KT
(strokovna terminologija v tujem jeziku,
strokovna informatika in statistične
metode vrednotenja),
zbira podatke, jih obdela in analizira z
enostavnimi statističnimi metodami,
statistične metode pri vrednotenju
eksperimentov,
SEMINARSKA NALOGA – predstavitev –
zagovor – na izpitu
POROČILO O OPRAVLJENEM DELU ZA
DELODAJALCA

Ekosistemi: 310= 10KT

Biotska raznovrstnost: 220 ur= 7KT

varstva okolja in prostora,
strokovne predloge ukrepov varstva
sestavin biotske raznovrstnosti, ukrepe
varstva naravnih vrednot,
načrtovanje, vodenje uporabe
ekoremediacij za varstvo narave in
urejanje prostora.

SEMINARSKA NALOGA- predstavitev
– zagovor na izpitu

(ravnovesja ekosistemov, gojenje in
uporaba koristnih organizmov, abiotični
(podjetništvo in trženje, organizacija dejavniki okolja in ekotoksikologija),
sodeluje pri določanju povzročiteljev
in poslovanje),
patoloških sprememb na ekosistemih in
trženje izdelkov in storitev s področja
ustrezno ukrepa,
varstva narave, ekoremediacij,
opravlja laboratorijske preglede in analize
pripraviti in predstaviti poslovni načrt ter na podlagi rezultatov pripravi načrt
za podjetniško zamisel s področja
varstva ekosistemov,
spremljanja naravovarstvene politike, prepozna koristne organizme v naravi,
Podjetništvo z organizacijo
90ur=3KT

javnih razpisov ter vodenja evidenc in SEMINARSKA NALOGA- predstavitev
izpolnjevanja vlog.
– zagovor na izpitu
SEMINARSKA NALOGA – predstavitev –
zagovor – na izpitu

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU ZA
DELODAJALCA

Seminarski nalogi za zimski del PRI, - takoj po prvem tednu opravljanja PRI mi vsak pošlje obvezno PREDLOG naslove seminarskih nalog….
Iz modulov:
PRI: Poslovanje in ekonomika
PRI: Komunikacija in informatika( v modrem so zapisane glavne kompetence – cilji..
Najmanj 5 vsebinskih strani, boljše več, navodila za seminarsko so na spletnih straneh šole, uvod, jedro, zaključek, pravilno navedena literatura)
V poletnem terminu pa se boste razpisali in delali za modul:
PRI: Vrednotenje biotske raznovrstnosti. ( Najmanj deset strani, boljše več ..).

