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1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)  

 

Psihološki diferencialni modul (PDM) smo poimenovali skupino predmetov, ki jih morajo 

opraviti diplomanti dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija, ki so se vpisali v 

študijskih letih 2010/11 – 2014/15 (BP-102) in bodo zaključili študijski program pred prenovo (BP-

10) za nadaljevanje študija na magistrskem študijskem programu Uporabna psihologija (UPsi).  

 

Diplomanti BP-10 morajo pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti v obsegu od 

najmanj 27 do največ 39 kreditnih točk (KT) – glej tabelo 1 v nadaljevanju, obveznosti 

diplomantov BP-10, ki so že vpisani na magistrski študijski program Biopsihologija (študijski 

program za študente, ki so se prvič vpisali do vključno študijskega leta 2017/18 – PBP-13) in imajo 

opravljen predmet 1. letnika Razvojna psihologija: od mladostništva do smrti, pa bodo obsegale 

od najmanj 21 do največ 33 KT. 

 

Dodatne študijske obveznosti posameznega kandidata za vpis določi Komisija za študijske in 

študentske zadeve UP FAMNIT (KŠŠZ) ob vpisu. Ob upoštevanju dejstva, da je obvezni 

predmetnik za vse študente BP-10 enoten, so razlike med obsegom dodatnih študijskih 

obveznosti, ki jih morajo opraviti posamezni diplomanti BP-10 za vpis v UPsih, odvisne od 

izbirnih predmetov, ki jih je opravil študent na BP-10.  

 

 

2. Predmeti PDM  

V nadaljevanju so v tabeli 1 navedeni predmeti PDM, v točki 2.1 so priloženi učni načrti 

predmetov.  

 

Ker so študenti določene vsebine že usvojili v okviru BP-10, bodo morali pri treh predmetih iz 

tabele 1 dodatno usvojiti le del vsebin v obsegu po 3 KT/predmet (izbrane teme). V točki 2.2 so 

navedene obveznosti študentov in študijska literatura za te predmete. 

 

 

                                                           
2 Pojasnilo: 

   BP-10 = študijski program pred prenovo (študenti, ki so se prvič vpisali v 1. letnik v študijskih letih 2010/11 – 2014/15) 

   BP-15 = prenovljen študijski program (študenti, ki so se prvič vpisali v 1. letnik od študijskega leta 2015/16 dalje) 
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Tabela 1: Predmeti PDM in izvedba v posameznem študijskem letu 

PREDMETI KONTAKTNE URE3 NAČIN IZVEDBE4 
OBVEZNOSTI 

ŠTUDENTA 
KT 

Obvezno za vse študente/diplomante BP-10 (27 KT)     

Diferencialna psihologija 30 P, 15 SV 
Udeleženci PDM se priključijo redni izvedbi predmeta za študente 1. 

letnika BP. 
glej učni načrt 3 

Razvojna psihologija II 

(Predmet je priznan kot opravljena obveznost, v kolikor je na 

magistrskem študijskem programu Biopsihologija (PBP-13) opravljen 

predmet Razvojna psihologija: od mladostništva do smrti.) 

30 P, 15 SE, 15 SV 
Udeleženci PDM se priključijo redni izvedbi predmeta za študente 2. 

letnika BP.  
glej učni načrt 6 

Psihometrija  45 P, 30 LV 
Udeleženci PDM se priključijo redni izvedbi predmeta za študente 2. 

letnika BP. 
glej učni načrt 6 

Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo 45 P, 30 SV 
Udeleženci PDM se priključijo redni izvedbi predmeta za študente 3. 

letnika BP. 
glej učni načrt 6 

Biopsihologija motivacije in emocij (izbrane teme) 

(pogoj: opravljena predmeta na BP-10 Psihološki praktikum in Izbrane 

biopsihološke vsebine v angleškem jeziku) 

45 P 

Udeleženci PDM se priključijo redni izvedbi predavanj za predmet za 

študente 2. letnika BP. Prav tako se lahko udeleženci, če želijo, 

udeležujejo tudi seminarjev in seminarskih vaj pri predmetu. 

ŠL, SEM ali PI 

(glej točko 2.2) 
3 

Kvalitativno raziskovanje (izbrane teme) 

(pogoj: opravljen predmet na BP-10 Raziskovalna metodologija) 
30 P 

Udeleženci PDM se priključijo redni izvedbi predavanj za predmet za 

študente 3. letnika BP. Prav tako se lahko udeleženci, če želijo, 

udeležujejo tudi seminarskih vaj pri predmetu. 

ŠL, PI (glej točko 

2.2) 
3 

Obvezno za študente/diplomante BP-10, ki v sklopu študija niso opravili spodaj navedenih predmetov, ki sodijo med izbirne predmete BP-10 in obvezne predmete BP-15 (0 – 12 KT) 

Osnove pedagoške psihologije 30 P, 30 SV 
Udeleženci PDM se priključijo redni izvedbi predmeta za študente 3. 

letnika BP. 
glej učni načrt 6 

Osnove psihologije dela in organizacije  45 P, 10 SE, 5 TV 
Udeleženci PDM se priključijo redni izvedbi predmeta za študente 3. 

letnika BP.  
glej učni načrt 6 

Legenda oznak: KONTAKTNE URE: P = predavanja, SE = seminarji, SV = seminarske vaje, LV = laboratorijske vaje, TV = terenske vaje; ŠL = študij literature; SEM = priprava in predstavitev seminarske naloge; PI = 
pisni izpit

                                                           
3 Navedene so kontaktne ure predmetov po akreditaciji študijskega programa. Morebitne spremembe kontaktih ur bodo znane ob objavi urnika za posamezen semester študijskega leta. 
4 Morebitne spremembe pri kontaktnih urah izvedbe posameznih predmetov bo Senat UP FAMNIT potrdil najkasneje do pričetka posameznega študijskega leta.  

 



UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

4 / 6 
 

2.1 Predmeti  
 

2.1.1  Diferencialna psihologija  

2.1.2  Razvojna psihologija II  

2.1.3  Psihometrija  

2.1.4  Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo  

2.1.5  Osnove psihologije dela in organizacije  

2.1.6  Osnove pedagoške psihologije  

 

Učni načrti predmetov so v prilogi k temu gradivu. 

 

2.2 Predmeti – izbrane teme 
 

2.2.1  Biopsihologija motivacije in emocij 

Obveznosti študenta: udeležba na predavanjih in vajah, pisni izpit ali seminarska naloga 

(natančen podatek bo študentom posredovan ob pričetku izvajanja).  

 

Predlogi naslovov/vsebin seminarskih nalog: 

 Teoretski modeli in opredelitve emocij 

 Razvoj temeljnih emocij od rojstva do mladostništva 

 Sodobna spoznanja o emocijah in emocionalni regulaciji 

 Grossov model emocionalne regulacije 

 Razvoj emocionalne regulacije 

 Značilnosti jeze 

 Razvoj jeze od otroštva do odraslosti 

 Značilnosti strahu 

 Razvoj strahu od otroštva do odraslosti 

 Žalost in žalovanje 

 Emocije, stres in agresivnost 

 Ljubezen in partnerski odnosi 

 Temeljne in kompleksnejše emocije 

 Razvoj razumevanja emocij od zgodnjega otroštva do mladostništva 

 Vpliv emocij na psihosocialno zdravje, učenje in vedenje 

 Emocije in duševno zdravje 

 Emocionalni odzivi in amigdala 

 Čustvena inteligentnost: opredelitev in kritike modela 

 Kritika Plutchikovega modela sestavljenih emocij 

 Nevrobiološke razlage emocij 

  

Literatura za pripravo seminarjev je enaka literaturi v učnem načrtu. Študentje izberejo eno 

vsebino (naslov) in za pripravo seminarja uporabijo spodaj navedeno literaturo. Poleg splošne 

literatura iz učnega načrta se dogovorijo z ocenjevalcem (nosilcem predmeta) za dodatno 

novejšo literaturo k izbrani temi, npr. za izbiro novejšega preglednega članka s področja 
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izbrane vsebine. Za posamični seminar tako študent izbere vsebine izmed obvezne literature 

in skupaj z nosilcem predmeta izbere novejši pregledni članek, po katerem pripravi del 

seminarja.  
 

Obvezna literatura: 

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: 

 John P.J. Pinel. 2013. Biopsychology, Pearson. 

 Marc Breedlove. 2013. Biological Psychology: An Introduction to Behavioral, Cognitive, and 

Clinical Neuroscience, Sinauer Associates. 

 Neil R. Carlson. 2012. Physiology of Behavior, Pearson. 

 James W. Kalat. 2013. Biological Psychology, Wadsworth Cengage Learning. 

 Franken, R. 2007. Human motivation  (6. izd.), Belmont (CA), Thomson Wadsworth. 

 Lamovec, T. 1986. Psihologija motivacije, Ljubljana, Filozofska fakulteta. 

 Smrtnik Vitulić, H. 2007. Čustva in razvoj čustev (1. izd.), Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 
  

Priporočena literatura: 

 John P.J. Pinel, Maggie Edwards. 2007. A Colorful Introduction to the Anatomy of the 

Human Brain: A Brain and Psychology Coloring Book, Pearson. 
  

Novejši pregledni članki (posredovani bodo s strani nosilca predmeta vsako leto sproti). 
 

 

2.2.2  Kvalitativno raziskovanje 

Obveznosti študenta: udeležba na predavanjih, pisni izpit. 

Obvezna študijska literatura (priporočena študijska literatura je navedena v skripta):  

 Kordeš, Urban; Smrdu, Maja (2015): Kvalitativno raziskovanje. Učbenik. Založba UP. 
 

ter posamezna poglavja iz naslednjih knjig:  

 Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v  socialnem delu. Visoka šola za 

socialno delo,  Ljubljana; poglavja D (Kvalitativna metodologija), F (Kvalitativna analiza) in 

L (Delo z družino). Knjiga je prosto dostopna na spletu: 

https://sites.google.com/site/kvalitativnametodologija/kvalitativna-metodologija/uvod-v-

kvalitativno-raziskovanje-v-socialnem-delu-knjiga-;  

 Vogrinc J.  (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Pedagoška 

fakulteta, UL, Ljubljana; poglavje 6 (Kriteriji ugotavljanja kakovosti znanstvenih spoznanj 

kvalitativnega raziskovanja, str. 143-198). Knjiga je prosto dostopna na 

spletu: http://pefprints.pef.uni-lj.si/179/1/Vogrinc1.pdf; 

 

 

3. Organizacija in plačilo PDM  

3.1 Udeleženci PDM v posameznem študijskem letu 

V PDM se lahko vključijo: 

- diplomanti BP-10 in  

- absolventi BP-10.  

https://sites.google.com/site/kvalitativnametodologija/kvalitativna-metodologija/uvod-v-kvalitativno-raziskovanje-v-socialnem-delu-knjiga-
https://sites.google.com/site/kvalitativnametodologija/kvalitativna-metodologija/uvod-v-kvalitativno-raziskovanje-v-socialnem-delu-knjiga-
http://pefprints.pef.uni-lj.si/179/1/Vogrinc1.pdf
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3.2 Prijava in vpis v PDM v posameznem študijskem letu 
 

Kandidati, ki želijo v posameznem študijskem letu opravljati predmete PDM, se morajo prijaviti 

z obrazcem »Vloga za opravljanje predmetov »Psihološkega diferencialnega modula« (PDM)«, 

ki je objavljena na spletni strani. Prijava je možna do 31. 8. Kot pravočasna se šteje prijava, ki je 

oddana v Referat za študente UP FAMNIT do 31. 8. do 16. ure. 

 

Prijave bo obravnavala Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT. 

 

3.3 Izvedba predmetov PDM v posameznem študijskem letu 
 

Od študijskega leta 2019/20 dalje se kandidati priključijo k izvedbi posameznega predmeta, z 

urnikom pa ne bo več zagotovljeno, da se predmeti PDM izvedbeno ne prekrivajo.  

 

Podatki o izvedbi posameznih predmetov PDM (semester izvedbe, nosilci predmetov) v 

posameznem študijskem letu bodo objavljeni pred pričetkom študijskega leta na spletni strani 

fakultete, urnik izvedbe posameznih predmetov pa bo objavljen predvidoma teden dni pred 

začetkom posameznega semestra.  

 

3.4 Izpitni roki  
 

Za vsak predmet bodo razpisani trije izpitni roki, po dogovoru z izvajalcem je lahko razpisan 

dodatni, četrti izpitni rok. Za pristope k izpitom in opravljanje izpitov veljajo enaka pravila kot 

za študente, vpisane na redni študij – izpiti se opravljajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na UP.  

 

3.5 Plačilo PDM  
 

Stroške opravljanja posameznega predmeta PDM poravna študent s plačilom posameznega 

diferencialnega predmeta oziroma delnega predmeta. Študent plača strošek ob prijavi na izpit. 

 

 


