
Individualni podiplomski magistrski študijski program Izobraževanje na razredni stopnji  

Navodila študentom 

Predmetnik je sestavljen iz 3 obveznih predmetov (30 ECTS), 3 izbirnih pedagoško-teoretičnih 
predmetov (15 ECTS), 1 izbirnega predmeta predmetnih didaktik izobraževanja na razredni stopnji (30 
ECTS) in individualnega raziskovalnega dela (45 ECTS); od tega 30 ECTS za izdelavo magistrskega 
dela. Skupaj zbere študent 120 ECTS.  
 
Študent izbere v 1. letniku med 17 izbirnimi pedagoško-teoretičnimi predmeti 3 predmete. Izbirni 
pedagoško-teoretični predmeti naj bodo smiselno izbrani v skladu s predvideno temo magistrske 
naloge. V 2. letniku izbere študent med 9 izbirnimi predmeti predmetnih didaktik izobraževanja na 
razredni stopnji 1 predmet. Izbirni predmet iz sklopa predmetnik didaktik izobraževanja na razredni 
stopnji mora biti smiselno izbran, v kontekstu opravljenih pedagoško-teoretičnih predmetov, hkrati pa 
mora biti v skladu s predvideno temo magistrskega dela. 

Program v obsegu 15 ECTS (izpit) lahko kandidat opravi tudi v drugih študijskih programih, bodisi na 
domačem ali na drugem visokošolskem zavodu. Izbere lahko tudi predmete, ki niso vključeni v ta 
predmetnik, so pa v predmetniku domačega ali drugega visokošolskega zavoda. V tem primeru mora 
ta predlagani predmet drugega študijskega programa potrditi Oddelek za razredni pouk in Senat 
Pedagoške fakultete v Mariboru. Študent mora v okviru izbranega predmeta opraviti ustni izpit. Možno 
je nadomestiti izključno 3 izbirne predmete iz sklopa pedagoško-teoretičnih predmetov, pri čemer je 
vsak lahko ovrednoten z največ 5 ECTS (poimensko glej izbirne pedagoško-teoretične predmete). 

Pogoji za napredovanje 

Prehod v 2. letnik je kandidatom omogočen takrat, ko opravijo obveznosti v obsegu najmanj 45 ECTS, 
kar pomeni vse tri predpisane obvezne skupne predmete ter tri izbirne pedagoško-teoretične 
predmete. Tri izbirne pedagoško-teoretične predmete lahko kandidat nadomesti z javno predstavitvijo 
seminarske naloge v okviru IRD seminarja. 
 

Individualni raziskovalno delo  
 
V okviru obveznih ali izbirnih predmetov lahko kandidat pridobi 15 ECTS, če na izbranem problemu, ki 
ga definira nosilec predmeta, v obliki samostojnega raziskovalnega dela uporabi pridobljeno znanje. 
Individualno raziskovalno delo se vrednoti preko javne predstavitve na seminarju. 

Študent torej v 2. semestru opravi v okviru IRD predstavitev ene raziskovalne naloge (15 ECTS), v 3. 
in 4. semestru pa poteka v okviru IRD izdelava magistrske naloge (30 ECTS).  

Pogoji za dokončanje študija  

Kandidat zaključi študij z uspešnim zagovorom magistrskega dela potem, ko opravi vse predpisane 
obveznosti v obsegu 120 ECTS, ki so naslednje: 

• opravijo predpisane obveznosti (izpite, seminarske naloge) pri obveznih in izbirnih predmetih 
(75 ECTS)  

• opravijo obveznosti (45 ECTS) pri individualnem raziskovalnem delu (IRD), ki vključujejo:  
a)eno predstavitev raziskovalnega problema v okviru predavanja ali seminarja (15 ECTS)  
b)raziskovalno delo, povezano z izdelavo magistrskega dela (30 ECTS);  
 

• izdela in uspešno zagovarja magistrsko delo. 

Magistrsko delo mora biti plod samostojnega raziskovalnega dela, s katerim kandidat dokaže, da 
obvlada področje, ki je povezano s predstavljeno magistrsko temo. Hkrati mora pokazati obvladanje 
metodologije znanstveno-raziskovalnega dela. Pri tem mora biti magistrsko delo originalni izdelek. 


