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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet:  Magistrsko delo 

Course title:   

       

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

psihologija, magistrska (druga)    2  3. in 4. 

       

 

Vrsta predmeta / Course type  obvezni strokovni 
   

Univerzitetna koda predmeta / University course code:   

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo
Individ. 
work 

ECTS 

  30     
konzultacije 
z mentorjem

380  15 

 

Nosilec predmeta / Lecturer:  Mentorji in izvajalci magistrskega seminarja so lahko vsi učitelji 
Oddelka za psihologijo.

 

Jeziki /  
Languages: 

slovenski, lahko tudi eden od svetovnih jezikov, v skladu z 
Diplomskim redom FF
 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
Prerequisits: 

(a) vpis v 2. letnik magistrskega študija 
psihologije  
 
Študent v okviru priprave magistrskega dela 
obiskuje magistrski seminar. 
 
Za razvoj kompetenc v okviru vaj/seminarja je 
obvezna 80% prisotnost. V primeru nezadostne 
prisotnosti študent/ka ne more pristopiti h 
kolokviju oz. izpitu. 
 

 

 
Vsebina:  

 
Content (Syllabus outline): 
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Študent obiskuje magistrski seminar, kjer 
izvede predstavitvi: (a) dispozicije 
magistrskega dela in (b) magistrskega dela. Z 
udeleženci seminarja razpravlja o vsebinskih in 
metodoloških vidikih svoje raziskave.  
V magistrskem delu poglobljeno obdela nek 
problem s področja psihologije, delo pa je 
lahko tudi intedisciplinarno. Temo dela izbere: 
(a) ob posvetovanju z morebitnim mentorjem, 
(b) med temami, ki jih razpisujejo katedre 
Oddelka za psihologijo. Potem, ko je odobrena 
dispozicija magistrskega dela, izvede 
raziskavo, ki je lahko teoretična ali empirična, 
in napiše magistrsko delo ter ga predstavi v 
magistrskem seminarju in zagovarja pred 
komisijo. Študenta skozi celoten postopek 
priprave magistrskega dela spremlja mentor 
(mu svetuje, ga usmerja in nadzoruje pri delu).

 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 
Potrebno literaturo za izpopolnjevanje znanja študent izbira sam oz. mu pri tem svetuje mentor.

 
Cilji in kompetence: 

 
Objectives and competences: 

Cilji: poglobljena strokovna obdelava 
izbranega problema 
 
Kompetence: študent s samostojnim študijem 
in izvedbo raziskave izpopolni, nadgradi in 
integrira med študijem psihologije pridobljene 
kompetence. 

 

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
razumevanje pojmov, zakonitosti, teorij, 
pojavov, struktur, procesov, relacij, postopkov 
ipd., povezanih z raziskovalnim področjem 
 
Uporaba: 
uporaba teoretičnih in metodoloških 
principov/zakonitosti/modelov na obdelovanem 
primeru 
 
Refleksija: 

Knowledge and understanding: 
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refleksija lastnega razumevanja teorije in 
izkušenj, kritično ovrednotenje različnih 
teoretičnih izhodišč, zavedanje etičnih dilem pri 
raziskovanju 
 
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en 
predmet: 
spretnosti uporabe domače in tuje literature in 
drugih virov, zbiranja in interpretiranja 
podatkov, uporaba IKT in drugih didaktičnih 
pripomočkov, uporaba različnih postopkov, 
identifikacija in reševanje problemov, kritična 
analiza in sinteza, poročanje (ustno in pisno) 
 
   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
Learning and teaching methods: 

samostojen študij, seminar, konzultacije z 
mentorjem, načrtovanje in izvedba raziskave 

 

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
(a) Končna ocena je sestavljena iz ocene 
magistrskega dela in ocene njegovega 
zagovora. Oceno poda komisija, 
sestavljena iz treh učiteljev.  
(b) Magistrsko delo in zagovor sta 
ocenjena na lestvici od 1-5 (negativno) 
in 6-10 (pozitivno), skladno s pravili UL 
in FF. 
   

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 
 
 

 
 


