
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 
Predmet: Sodobne edukacijske paradigme 
Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Edukacija in menedžment v 
zdravstvu – 3. stopnja, doktorski 
program 

/ 2. 3. 

Education and Management in 
Health Care- 3rd cycle / 2nd  3rd 

 
Vrsta predmeta / Course type obvezni/obligatory  
  
Univerzitetna koda predmeta / University course 
code: 

 

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge 
oblike 
študija 

Samost. 
delo 

Individ. 
work 

 ECTS 

45 45 0 0 0 285  15 
 
Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Tatjana Devjak 
 
Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

slovenski/Slovenian 

Vaje / Tutorial: slovenski/Slovenian 
 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Vpis v drugi letnik študijskega programa.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Vsebina 
• Znanstvene discipline, ki se ukvarjajo s 

področjem izobraževanja ter 
interdisciplinarnost, multidisciplinarnost in 
transdisciplinarnost v edukacijskem 
raziskovanju. 

• Soočanje teoretskih konceptov v 
komparativni in zgodovinski perspektivi 
(edukacija državljana; naravna edukacija; 
edukacija kot človeška pravica; inkluzivna 
edukacija; multikulturna edukacija; 
edukacija za prihodnost; itd.). 

• Novi pristopi v edukaciji (učinkovitost in 
kvaliteta, od zunanje motivacije k notranji, 

  



od straha k zaupanju, od tradicionalnih k 
problemskim pristopom, od transmisijskega 
h konstruktivističnem, individualno delo in 
tekmovalnost versus timsko delo in 
sodelovanje). 

• Teorija šole v duhovnoznanstveni 
pedagogiki, strukturno-funkcionalne teorije 
šole. 

• Teorija šole med pedagoško samokritiko in 
vpliv družbenih znanosti. 

• Načela spodbujanja vseživljenjskega učenja. 
• Nastajanje, vzdrževanje in socialno 

konstruiranje socialnih in vzgojnih 
problemov v družbenem kontekstu. 

• Kompleksnost sodobnih edukacijskih 
politik in pomanjkljivosti mono-
paradigmantičnosti. 

• Odnos med državnim, javnim in zasebnim 
na področju edukacije. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 
• Fraenkel, J. R. in Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: 

McGraw-Hill. 
• Guba, E. G. in Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging 

Confluences. V: Denzin, N. K. in Lincoln, Y. S. (ur.), The Sage Handbook of Qualitative Research. 
Thousand Oaks: Sage Publications, str. 191–15. 

• Gibbons, Michael (et. al.) (1994 in ponatisi), The New Production of Knowledge. London: Sage 
Publications. 

• Šimenc, M. (2007). Zasebno šolstvo in nova šolska zakonodaja. V: Prikaz ureditve zasebnega šolstva v 
državah Evropske unije, Ljubljana: CEPS 

 
Literatura se sproti dopolnjuje z najnovejšimi rezultati mednarodnih znanstvenih razprav ter prilagaja 
specifičnim raziskovalnim interesom doktorskih študentk in študentov. 

 
 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Udeleženci pridobijo vpogled v različnost 
teoretskih konceptov, na katerih temelji 
raziskovalno delo na področju edukacijskih ved, ter 
se usposobijo za inter-multi- in transdisciplinarno 
obravnavo raziskovalnih problemov.  
 
Predmet poglablja nekatere specifične disciplinarne 
perspektive in jih nadgrajuje z usmeritvijo v širše 
problemske situacije.  
 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 



Študent: 
Udeleženci: 

• poglobljeno spoznavajo teorije, paradigme, 
koncepte in modele edukacije v zdravstvu 
(filozofski, sociološki, psihološki, pedagoški 
in antropološki vidik); 

• poglobijo oz. povežejo znanje o teoretičnih 
konceptih in teoretskih paradigmah v 
izobraževanju in raziskovanju z refleksijo o 
konkretnih področnih edukacijskih 
politikah (predšolska vzgoja, osnovna šola, 
visoko šolstvo, vseživljenjsko učenje); 

• razvijajo sposobnosti za kritično refleksijo 
razmerja akademskega prostora do 
edukacijskih politik in edukacijskih politik 
do teoretskih konceptov šolskega polja; 

• poglobijo oz. povežejo znanje o pristopih 
na področjih socialno pedagoškega dela; 

• pridobijo oz. povežejo znanje o teoretičnih 
konceptih s tega področja ter o načinih 
njihove argumentacije; 

• razvijajo zmožnosti za prepoznavanja 
kompleksnejših problemov v svojem 
raziskovalnem delu ter za iskanje ustreznih 
rešitev; 

• razvijajo zmožnosti za kritično analizo, 
refleksijo, evalvacijo in sintezo kompleksnih 
idej; 

• razvijajo zmožnost ustvarjalnega mišljenja, 
prepoznavanja problemov, ki se pojavljajo 
na področju edukacije, in iskanja rešitev v 
okviru sodobnih pedagoških modelov in 
konceptov; 

• razvijajo kritičnost glede uporabe znanja v 
konkretnih okoliščinah zdravstva; 

• razvijajo zmožnosti za prepoznavanje in 
reševanje etičnih vprašanj v raziskovanju na 
področju zdravstva. 

•  

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

• predavanja z aktivno udeležbo študentov 
(razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje 
problemov), 

• seminarji:  
̵ študij primera iz prakse, 
̵ načrt za raziskovalno-projektno delo,  
̵ izvedba raziskave (voden individualni 

študij),  
̵ izdelava, predstavitev in zagovor 

raziskovalne naloge. 

 •  



• konzultacije (individualne in kolektivne). 
 

 

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt):  
 
• aktivno sodelovanje v organiziranih 

oblikah pedagoškega dela, 
• temeljna ali aplikativna raziskovalna 

naloga z zagovorom (obseg 30.000 
znakov) - 100 % ocene. 

 
 
Ocenjevalna lestvica: uspešno, neuspešno. 
  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
 
 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  
 
 
 
 
 
 


