
 
 

 

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Sevno 13 
8000 Novo mesto 
 

 
 

PROŠNJA  
za priznanje in uveljavljanje znanj in spretnosti, 

 pridobljenih z neformalnim izobraževanjem 
 

Ime in priimek ___________________________________,  

Datum in kraj rojstva ___________________________________________________, 

Naslov, poštna številka in kraj bivanja ______________________________________, 

E-naslov __________________________________, 

Telefonska številka ________________________  

 

prosim za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v drugih neformalnih oblikah izobraževanja, 

npr. tečajih, delavnicah ipd. in/ali znanja in spretnosti, pridobljenih z delom, samoizobraževanjem 

oziroma izkustvenim učenjem.  

Neformalna znanja in spretnosti želim uveljaviti pri predmetu: _____________________________ 

 
NEFORMALNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA (tečaji, delavnice ipd.) 
 

Naštejte vsa neformalna izobraževanja in usposabljanja, ki so pomembna za predmetno področje 
priznavanja. Začnite z zadnjim datumom. 
 

Leto  

Naslov programa/ Izvajalec  

Trajanje/ število ur  

Preverjanje  

Znanja in spretnosti  

 

Dodajte tabele v primeru večih neformalnih izobraževanj. 

Prošnji prilagam (označite): 

� zbirno mapo: 

o portfolio (Priloga), 
o vsebine neformalnega izobraževanja in/ali 
o potrdila o opravljenih preverjanjih z informacijo o datumu in doseženem rezultatu in/ali 
o potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno zaključenem izobraževanju in/ali 
o spričevalo o neformalnem izobraževanju in/ali 
o certifikat in/ali 
o potrdilo podjetja o usposabljanju in/ali 
o življenjepis (CV) in/ali 
o druga dokazila 
o drugo (napišite): _______________________________________________. 

 



 
 

 

 

Datum: ___________  Podpis kandidata/kandidatke: _____________________ 

 

 

 

Priloga: PORTFOLIO KANDIDATA  

 

PODATKI O ŠTUDENTU 

    Ime in priimek: ______________________________________________________ 

 

Znanja in spretnosti, pridobljenih z delom, samoizobraževanjem oziroma izkustvenim 

učenjem želim uveljaviti pri predmetu: ________________________ 

 

PRIDOBLJENA ZNANJA IN SPRETNOSTI Z DELOM, SAMOIZOBRAŽEVANJEM ALI 
IZKUSTVENIM UČENJEM 
 

Opišite znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili z delom, samoizobraževanjem ali izkustvenim 
učenjem ter naštejte, kje oziroma kako ste pridobili znanja in spretnosti, ki so pomembna 
za predmetno področje priznavanja. Začnite z zadnjim datumom. 
 

Znanja in kompetence   

Ime in naslov delodajalca  

Področje dela oziroma delovno mesto  

Projekt, elaborat, izum, patent idr. avtorsko 

delo 

 

Obdobje  

Dodajte tabele v primeru večih samoizobraževanj. 

 

IZPOLNI KOMISIJA 
 

Na podlagi potrdil se predmet ______________________________: 

� prizna v celoti, ovrednoten z ECTS ___________ 

� prizna delno, ovrednoten z ECTS ____________  

Kandidat/ka mora opraviti dopolnilni izpit/aktivnosti iz naslednjih vsebin predmeta: 

_________________________________________________________________________ 

� ne prizna zaradi:  

           - neustreznih prilog 

           - nepopolnih prilog (dopolniti): __________________________________________ 

           - drugih razlogov (utemeljitev): ___________________________________________ 

� Na podlagi pregledanih prilog se opravi preverjanje in ocenjevanje predhodno pridobljenih 

znanj in spretnosti  iz naslednjih vsebin predmeta: 

_______________________________________________________________________ 

Predhodno pridobljena znanja in spretnosti se preverjajo (označite X): 



 
 

 

€ z ustnim izpitom € z izdelkom 

€ s pisnim izpitom € z nastopom 

€ z zagovorom seminarske naloge € s simulacijo 

€ z zagovorom projekta € drugo: 

 

Datum: _____________    Predsednik Komisije za študentske zadeve: _________________ 


