
  
 

 
 
 

 
Predprijava na vpis v I.šolo – izzivi za študente 

 
Študente, ki si želijo: 

- vzpostaviti sodelovanje s podjetji, ki lahko postanejo vaši bodoči delodajalci (Javor Pivka 
lesna industrija d.d. Pivka, Luka Koper, Istra Avto elektrika d.d.)  

- pokazati, da so pridobljena znanja v okviru študija lahko koristna tudi izven ozkega 
področja študija, 

- sodelovati v interdisciplinarnih timih študentov, ki rešujejo konkretne probleme oz. izzive v 
partnerskih podjetjih i.šole, 

- pridobiti izkušnje dela na projektu s podjetjem, ki vam predstavlja pomembno referenco pri 
iskanju zaposlitve, 

- opraviti obveznosti pri predmetu na inovativen in še bolj praktičen način, pri nosilcih 
predmetov, ki so izvajalci i.šole. 

 
Vabimo, da se pridružijo i.šoli (inovativni šoli), ki je inovativna metodologija izobraževalnega 
programa na UP. I.šola temelji na filozofiji ustvarjalnega in kreativnega mišljenja po vzoru 
Standfordske univerze v ZDA 

 
Glavni namen I.šole je predvsem razvoj novih izdelkov  ali storitev , procesov  ali poslovnih 
modelov  oziroma je usmerjena v oblikovanje inovacij. Pri tem se študenti v okviru projektnega 
dela srečate z vsemi osnovnimi procesi podjetja: marketing, razvoj in proizvodnja. 

 
Cilj pa je usposobiti študente za izvedbo   inovativnih in tehnološko zah tevnih projektov in  
vam omogo čiti celostno opazovanje ter  fleksibilnost razmišlj anja in delovanja . Študenti 
pridobite interdisciplinarna teoretična in praktična znanja, saj študij poteka projektno v tesni 
povezavi s podjetji. V procesu i.šole, pri reševanju poslovnega izziva, izdelate prototip izdelka, 
procesa, modela in drugo. Tako pridobite priložnost se izkazati na konkretnih nalogah podjetja.  
 
Letos se I.šola prične v drugi polovici februarja in v tem okviru bodo: 

� JAVOR PIVKA LESNA INDUSTRIJA d.d. PIVKA 
� LUKA KOPER d.d. in 
� ISTRA AVTOELEKTRIKA d.d. 
 

izpostavili izzive za študente. 
 
Izvajanje I.šole bo potekalo 15 tednov od marca do junija 2009, v obliki dela v interdisciplinarnih 
skupinah (različni študenti različnih fakultet članic UP). Projektna srečanja bodo potekala 1-2 
tedensko z vnaprej znanim urnikom od 16-19h. Na prvem srečanju bodo posamezna podjetja 
predstavila izzive, sledil bo tudi obisk podjetja in stalno mentoriranje s strani zunanjega mentorja 
UIP in predstavnika podjetja. Predavanja potekajo v e-obliki in sicer vsi študenti predelajo 
interdisciplinarno snov, ki jo 7 profesorjev različnih strok, prilagodi, da so uporabne za delo v 
skupinah. 
 
Vsi študenti ki se boste odločili za sodelovanje in se prijavili na I.šolo, boste konec meseca 
podrobneje spoznali izzive, ki so jih podjetja pripravila. 
 



  
 

 
 
 

KAJ PRINAŠA VPIS V I.ŠOLO? 
� izrazita interdisciplinarna teoreti čna in prakti čna znanja,  
� izkušnje timskega dela,  
� znanja in izkušnje dela na konkretnih industrijskih projektih, kar mi omogoča, da dokažem 

svoja znanja morebitnemu bodočemu delodajalcu, 
� možnost kasnejše zaposlitve  pri podjetju, ki je bilo vključeno v projekt, 
� možnost vpisa kompetenc v prilogo k diplomi. 

 
 
PRIJAVE: 
 
Študent, ki se želi vklju čiti v i.šolo  lahko to naredi tako, da: 

– izbere izbirni predmet  pri enem izmed profesorjev, ki je sodelavec i.šole, (www.uip.si), 
– izbere sorodni izbirni predmet , katere vsebine so sorodne tistim v okviru i.šole in nosilca 

predmeta obvesti, da bi želel svoje obveznosti pri predmetu oziroma del obveznosti opraviti 
v i.šoli, 

– opravlja projektni seminar ali projektno nalogo  v okviru i.šole, 
– opravi obveznosti v okviru i.šole kot opravljene obveznosti izven programa, ki se vpišejo v 

prilogo k diplomi. 
 
V vseh primerih obvesti tudi UIP o vključitvi na info@uip.si 
 
Svoj interes o sodelovanju pri i.šoli, lahko izrazite tako, da svoj CV in podatke o študiju pošljete na 
elvira.luin@uip.si.  
 

VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU! 
 
Informacije: na spletni strani www.uip.si, e-mail: info@uip.si ali po telefonu 05 611 7950 
 
 
 
 
  Prorektor za študijske zadeve UP      direktor UIP 
       dr. Roberto Biloslavo           mag. Iztok Škerlič 


