Spremembe magistrskega študijskega programa druge stopnje Vodenje in kakovost v
izobraževanju
1. tč. 22. Predmetnik
 Obvezna UE Metodologija družboslovnega raziskovanja se preimenuje v UE Raziskovane
metode v izobraževanju. Nosilca ostaneta doc. dr. Kristijan Breznik in prof. dr. Nada Trunk
Širca. Št. kreditnih točk (KT) se spremeni iz 9 KT na 6 KT in ur dela študenta (UDŠ) iz 177
UDŠ na 102 UDŠ, št. kontaktnih ur (KU) ostane nespremenjeno in sicer .
 Obvezna UE Pisna dela v visokem šolstvu se ukine.
 Izbirna UE se preimenuje v Izbirna UE 1. Doda se Izbirna UE 2. Poljubna UE se preimenuje v
Izbirna UE 3.
 Pri izbirni UE Financiranje visokega šolstva se spremeni število KT, KU in UDŠ iz 9 KT, 36
KU, 225 UDŠ na 6 KT, 24 KU in 150 UDŠ. Spremeni se tudi nosilec iz doc. dr. Tatjana Horvat
na prof. dr. Dušan Lesjak.
2. tč. 23. Delež izbirnosti po letnikih (razmerje med ECTS točkami, ki jih študent pridobi z obveznimi
in izbirnimi vsebinami)
Delež izbirnosti se na študijskem programu Vodenje in kakovost v izobraževanju poveča iz 20 %
na 30%. Pri vseh izbirnih UE velja opomba: »Študent ima 18 KT izbirnih učnih enot, praviloma 3
učne enote, ki jih izbere iz nabora izbirnih učnih enot programa, iz poljubnih drugih programov iste
stopnje na MFDPŠ ali na drugih visokošolskih zavodih. Študent lahko opravi tudi manjše ali večje
število izbirnih učnih enot, vendar mora biti seštevek KT vseh izbirnih učnih enot vsaj 18 KT.«
3. tč. 29. Pogoji za vpis v program
Briše se:
29. Pogoji za vpis v program:
V 1. letnik magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju se lahko vpiše,
kdor je diplomiral na področju družbenih ved, prava, izobraževanja ter poslovnih in upravnih ved v:
- 4-letnem študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 240 KT (ZVIS 2004),
- 3-letnem študijskem programu 1. stopnje v obsegu 180 KT (ZVIS 2004), vendar mora do zaključka
magistrskega študija opraviti skupaj 120 KT. Manjkajoče KT študentom določi ustrezna komisija,
praviloma izmed drugih učnih enot oz. študijskih obveznosti študijskega programa.
Kdor je diplomiral na visokošolskem strokovnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZVIS
2004) se vpisuje pod enakimi pogoji kot kandidati iz druge alineje.
V magistrski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju se lahko vpiše tudi, kdor je
diplomiral na področju družbenih ved, prava, izobraževanja ter poslovnih in upravnih ved v:
- štiriletnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZVIS 2004),
- in specialističnem študijskem programu (pred ZVIS 2004), ki so v prejšnjem študiju študenti
opravili več kot 240 KT. Ustrezna komisija na podlagi 6. člena Meril za prehode med študijskimi
programi (UL RS, 95/2010) pri dodelitvi obveznosti posameznemu študentu upošteva doseženo
število KT, zahtevnost glede na kvalifikacijski okvir ter vsebine. Na podlagi tega se ugotavljajo
obveznosti, ki se kandidatu priznajo in obveznosti, ki jih mora še opraviti tako, da se zagotavlja
kompetenčni profil diplomanta.
Diplomanti drugih strokovnih področij, ki so zaključil izobraževanje na enem izmed zgoraj omenjenih
načinov, morajo pred vpisom opraviti 12-18 KT študijskih obveznosti s področja managementa oz.
poslovnih in upravnih ved. Študijske obveznosti lahko kandidati opravijo v okviru izobraževanja na prvi

stopnji, v okviru programa za izpopolnjevanje ali kot diferencialne izpite, ki jim jih na podlagi prehodnih
znanj določi ustrezna komisija MFDPŠ.
In se nadomesti z:
29. Pogoji za vpis v program:
V 1. letnik magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju se lahko vpiše,
kdor je diplomiral na področju družbenih ved, prava, izobraževanja ter poslovnih in upravnih ved v:
- štiriletnem študijskem programu prve stopnje v obsegu najmanj 240 KT (po ZViS 2004),
- štiriletnem dodiplomskem študijskem programu oz. »starem univerzitetnem program« (pred ZViS
2004),
- specialistični študijski programi po končanem visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem
študijskem programu (pred ZViS 2004).
- triletnem študijskem programu 1. stopnje v obsegu 180 KT (po ZVIS 2004),
- visokošolskem strokovnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZVIS 2004).
Kandidati iz četrte in pete alineje morajo do zaključka študija opraviti dodatne študijske obveznosti s
strokovnih področij študijskega programa v obsegu do 60 KT (t.i. dodatni letnik), tako da imajo do
zaključka študija opravljene študijske obveznosti v obsegu 120 KT. Kandidat v 30 dneh po vpisu odda
vlogo za določitev obveznosti dodatnega letnika. Dodatne obveznosti določi pristojna komisija.
Kandidati, ki so zaključili izobraževanje, na podlagi katerega se vpisujejo v študijski program, na drugih
strokovnih področjih, morajo pred vpisom opraviti 12 KT študijskih obveznosti s strokovnih področij
programa. Slednje lahko kandidati opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem premostitvenih izpitov pri študijskih obveznostih programov 1.
stopnje na MFDPŠ.

