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Na podlagi 16. člena Statuta Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (Številka: 13/2021 – 

Statut, v nadaljevanju Statut) in poglavja C1 obrazca za akreditacijo študijskega programa (5. Standard) je 

Senat Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije na 130. seji dne, 3. 9. 2021 sprejel 

 

PODROBNEJŠA NAVODILA ZA DOLOČITEV DODATNEGA LETNIKA MAGISTRSKEGA 

ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE  

VODENJE IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU (VKI) 

 

Dodatni letnik opravljajo študenti, ki so se vpisali s končanim 3-letnim študijskem programu 1. stopnje v 

obsegu 180 KT (po ZVIS 2004) ali z visokošolskim strokovnim dodiplomskem študijskem programu 

(pred ZVIS 2004). 

 

Dodatni letnik opravijo študenti v obsegu do 60 KT, in sicer tako, da imajo po končanem študijskem 

programu skupno 300 KT. Predmeti dodatnega letnika ustrezajo kriteriju skladnosti s področjem in 

kompetencami študijskega programa VKI. Izbrani so tako, da celovito pokrivajo temeljne vsebine 

interdisciplinarno zasnovanega študijskega programa VKI.  

 

Študenti lahko za dodatni letnik uveljavljajo formalno in neformalno učenje skladu s Pravilnikom o 

postopku in merilih za priznavanje znanja in spretnosti. Opravljen javno veljaven študijski program za 

izpolnjevanje za andragoško pedagoško izobrazbo v obsegu ali drug javno veljaven študijski program s 

področja vzgoje in izobraževanja, se po presoji pristojne komisije senata MFDPŠ lahko priznava v 

celotnem obsegu doseženih KT in lahko nadomesti obvezne in izbirne predmete dodatnega letnika.  

 

Postopek določitve dodatnega letnika: 

• ob vpisu dobi študent iz 1. odstavka sklep o vpisu, z obveznostjo, da do konca študija opravi dodatni 

letnik v obsegu do 60 KT,  

• hkrati dobi pojasnilo, da lahko do konca novembra vloži vlogo za priznavanje formalnega in 

neformalne učenja za obveznosti dodatnega letnika,  

• Pristojna komisija praviloma do 20. decembra tekočega študijskega leta odloči o priznanih 

obveznostih in določi število KT, ki jih mora študent v okviru dodatnega letnika še opraviti,  

• do 5. januarja tekočega študijskega leta študent opredeli svoje študijske obveznosti za dodatni letnik v 

obsegu, ki mu ga določi komisija. 

 

Študentje študijske obveznosti opravljajo v času študija v programu VKI in razporedijo svoje študijske 

obveznosti v 2 študijski leti:  

• prvo leto študija opravlja 36 KT prvega letnika VKI programa, v drugem in tretjem trimestru pa 

praviloma še 24 KT dodatnega letnika. 

• do konca študija opravlja manjkajoče KT rednega in dodatnega letnika ter magistrsko nalogo.  

 

Študijske obveznosti opravlja študent tako, da: 

• izbere učne enote, ki se v času njegovega študija izvajajo na programih druge stopnje MFDPŠ in 

opravlja učno enoto tako, da se udeležuje organiziranega izobraževalnega dela, 

• izbere druge učne enote dodatnega letnika, ki se izvajajo kot konzultacije praviloma s 4 urami z 

učiteljem in vodenim samostojnim delom oz. skladno s Statutom, 

• predlaga lahko tudi učne enote na drugih visokošolskih zavodih, za kar mora predhodno pridobiti 

soglasje MFDPŠ. 
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Predmetnik dodatnega letnika 

 

 

 

*Študent lahko 30 KT izbirnih študijskih obveznosti dodatnega letnika nadomesti tudi iz nabora drugih 

učnih enot programa VKI in drugih programov iste stopnje na MFDPŠ ali na drugih visokošolskih 

zavodih.  Vsebine drugih učnih enot morajo biti s področja študijskega programa in dodatnega letnika.   

** Nosilci učnih enot so isti kot so v programu, na katerem je učna enota. 

 

 

Navodila začnejo veljati takoj po sprejemu na Senatu. 

      

Celje, 3. 9. 2021                                             Doc. dr. Srečko Natek 

Številka: 19/2021-NDLVKI                                        Dekan MFDPŠ 

 

 

 Št. Učna enota** KT Študijski 
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 1. Vodenje za učenje 6 VKI 

2. Izobraževalne politike 6 VKI 
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1.  Sistemi managementa znanja  9 MZ 

2.  Poslovanje izobraževalnih zavodov 6 VKI 

3.  Management ustvarjalnosti in inoviranja 6 VKI 

4.  Management človeškega kapitala 9 MZ 

5.  Delovno pravo 6 MZ 

6.  Družba znanja 6 MZ 

7.  Obvladovanje konfliktov in pogajalske veščine 6 MZ 

8.  Analiza socialnih omrežij 6 MZ 

9.  Management e-poslovanja 6 MZ 

10.  Management sprememb  6 MZ 

11.  Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje  6 VKI 

 12.  Učenje v praksi  12 VKI 


