
Vodenje in kakovost v izobraževanju 
 

Enoletni magistrski študijski program, raven izobrazbe SOK 8 
Študenti pridobijo znanje s področij organizacij v izobraževanju, pedagoškega vodenja, 

vodenja pravnega in finančnega poslovanja v izobraževanju. Spoznajo mednarodne trende v 
izobraževanju ter občutljivost njihovega prenosa v nacionalne šolske politike.   

STROKOVNI NASLOV: Po opravljenih 3 obveznih in 3 izbirnih predmetih ter magistrski nalogi, pridobijo študenti 
naziv magister-ica managementa izobraževanja. 

             
VPISNI POGOJI: Diplomanti 4-letnih študijskih programov z 240 KT s področja družbenih ved, prava, izobraževanja 
ter poslovnih in upravnih ved. V program se lahko vpišejo tudi kandidati s 3-letno visokošolsko izobrazbo s 180 KT, ti 
morajo opraviti dodatni letnik s 60 KT.  

 

ORGANIZACIJA IZREDNEGA ŠTUDIJA: Polovica programa je izvedena s srečanji v živo, povprečno 2 krat mesečno 
v popoldanskem času v Celju, drugi del je izveden v e-okolju. Predmeti si sledijo zaporedno od oktobra do konca junija, 
študente spodbujamo k sprotnemu opravljanju obveznosti.  

 

PRIJAVNI ROKI: 1. prijavni rok do 6. 9. 2019 in 2. prijavni rok do 23. 9. 2019 

 

ŠOLNINA: Šolnina za enoletni študijski program s 25 % popustom je 1.875 €. Za kandidate, ki s študijem strokovnega 
magisterija ne pridobijo višje ravni izobrazbe, npr. že imajo prejšnji UNI program, je šolnina 1.250 €. Šolnina se plača 
v 5 obrokih.  
 
PREDMETNIK 
3 obvezni predmeti s 6 KT, skupno 18 KT: Management in teorija izobraževalnih organizacij, Management kakovosti 
izobraževanja, Raziskovalne metode v izobraževanju.  

Izbirni predmeti s 6 KT, študenti izberejo 3 predmete, skupno 18 KT: Management visokega šolstva, Management 
kadrov v izobraževanju, Evalvacijske študije in kazalniki, Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje, Učenje v praksi 
in drugi. 

Magistrska naloga, 24 KT, temo naloge študenti navezujejo na področje svojega dela na vseh ravneh izobraževanja. 

 
DODATNI LETNIK  

Dodatni letnik s 60 KT opravljajo študenti, ki so se vpisali s končano 3-letno visokošolsko izobrazbo s 180 KT. V okviru 
dodatnega letnika lahko študenti v celoti ali deloma uveljavljajo formalna in neformalna izobraževanja, ki so jih opravili 
pred vpisom v študij, npr.: 

 program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, 

 ravnateljski izpit, 

 delovne izkušnje,  

 različna usposabljanja po Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju. 

Vsaka vloga študenta se obravnava individualno, sklep o priznavanju izda pristojna komisija MFDPŠ. 
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