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“Dobil sem veliko novih znanj in izkušenj. Pogovarjali pa smo se tudi o možnosti zaposlitve po končanem
študiju, tako, da sem s prakso zelo zadovoljen. – Anže
“Zelo pozitivna izkušnja. Delala sem v super podjetju z zelo pozitivno ekipo. Naučila sem se veliko o
oglaševanju, oblikovanju in delu s strankami, pa tudi o sebi. Sedaj vem, da sem sposobna rešiti naloge, ki mi na
začetku predstavljajo izziv.” – Alessandra
“Sprva sem se malce lovil, vendar sem se kar hitro naučil delati v novem programu. Sprva sem samo popravljal
obstoječe spletne strani, nato pa vedno bolj zahtevne naloge; vse od izdelave spletnih strani za podjetje do
izdelave strani za dejanske stranke. Zaposleni so bili prijazni in mi pomagali če kaj nisem znal. Na splošno je
bilo super in z veseljem bi še kdaj ponovil.” – Klemen
“S praktičnim usposabljanjem v podjetju sem dobila ogromno znanja in izkušenj na UX/UI področju, poleg tega
pa sem dobila tudi celoten vpogled v delovanje podjetja, kjer sem sodelovala s celotno ekipo (marketing,
prodaja, development team), kot tudi s strankami podjetja.” – Lina
“Moje mnenje o praktičnem usposabljanju je pozitivno, saj sem se naučil veliko novega, predvsem o delovanju
spletnih trgovin ter postavitvi spletnih mest.” – Tim
“Skozi celotno praktično usposabljanje sem se veliko naučila, predvsem sem pridobila veliko koristnih
informacij. V podjetju moram še posebej pohvaliti zaposlene, ker so mi posvetili ogromno časa in mi pri vsaki
nejasnosti določene teme razložili, pojasnili, prav tako skritizirali, da sem izdelke natančno pregledala in
dopolnila, predenj so bili poslani v tisk.” – Iris
“O praktičnem usposabljanju imam pozitivno mnenje, saj sem pridobila nova znanja, izboljšala čas priprave in
sodelovala pri projektih, katere lahko sedaj vključim v svoj portfolio.” – Katarina
“Z izkušnjo opravljanja prakse sem izjemno zadovoljna, okolje je bilo zelo inovativno, vsi zaposleni so bili vedno
na razpolago za pomoč, zelo pogosto sem dobivala feedback za delo, ki sem ga opravljala, naloge, ki sem ji
dobivala pa so se mi zdele zelo zanimive” – Maja
“Super podjetje, ki mi je omogočilo učenja v super okolju z dobro podporo. Z zadanimi nalogami in mnenji
ostalih zaposlenih sem spoznala sebe, se naučila veliko novega.” – Anja
“Od praktičnega usposabljanja sem veliko odnesla. Naučila sem se ogromno novih, uporabnih stvari in področje
dela mi je zelo ustrezalo.” – Nika
“Praktično usposabljanje prinese veliko novega znanja, v mojem primeru pa tudi to, da sem se v določenih
problemih morala znajti sama in problem rešiti s pomočjo interneta ali zunanjo pomočjo.” – Laura
“Praktično uposabljanje je bilo v mojem primeru poskusno obdobje v novi zaposlitvi. Pridobila sem veliko
izkušenj, kakor tudi veliko odgovornost v zelo kratkem času. Vsekakor zelo koristno obdobje.” – Nina
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