
www.icp-mb.si visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.sivisjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE 
Možnosti zaposlitve so v  
različnih ustanovah s področja 
sociale:
•	ustanove in zavodi s področja 

socialnega varstva,
•	domovi za starejše občane, 
•	centri za socialno delo,
•	 zavodi za usposabljanje in varstvo,
•	 varstveno-delovni centri,
•	 zasebne, nevladne organizacije,
•	društva,
•	pomoč na domu,
•	organizacije prostovoljcev,
•	druge možnosti.

Višješolski	študij	ORGANIZATOR	SOCIALNE	MREŽE	je	najvišja	strokovna	nadgradnja	
te	vrste	znanj	izven	univerze.	Gre	za	področje,	ki	se	zadnjih	nekaj	let	v	svetu	izjemno	
hitro	razvija	in	postaja	tudi	vedno	popularnejše	predvsem	zaradi	zagotavljanja	
aktivne	socialne	mreže	ter	pomoči	vsem	kategorijam	prebivalstva.	

Organizator/organizatorka	socialne	mreže	je poklic sodobnega časa.

PODROČJA DELA
•	socialno varstvo,
•	organizacija in izvajanje pomoči posameznikom in skupinam,
•	preventivno delovanje,
•	 informiranje otrok in mladostnikov o njihovih pravicah,
•	usmerjanje otrok in starejših v svetovalno pomoč,
•	organiziranje učne pomoči,
•	organiziranje samopomočniške skupine,
•	organiziranje pomoči na domu,
•	prostovoljno delo,
•	animiranje mladih in starejših za aktivno preživljanje prostega časa,
•	sodelovanje v projektih.

Strokovni seminar E-dodatki Izobraževalni center PIRAMIDA MariborPraksa študentov v Domu Danice Vogrinec

Mednarodno sodelovanje
Šola je nosilka razširjene Erasmus univerzitetne listine in sodeluje 

z mnogimi državami v EU in izven nje.

Višja strokovna šola

VIŠJEŠOLSKI PROGRAM 

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

www.icp-mb.si

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA
Višja strokovna šola

Park mladih 3, p.p. 48, 2000 Maribor
Referat za študijske in študentske zadeve: tel. 02 320 86 33

Tajništvo: tel. 02 331 34 32
Ravnateljstvo: tel. 02 320 86 11

Fax 02 331 30 48
Izredni študij: tel.: 02 320 86 15, 02 331 34 32
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IZREDNI ŠTUDIJ
Organizacija študija
Študij poteka v zimskem in letnem semestru, od začetka oktobra do konca junija. V 

tem obdobju se izvedejo predavanja in vaje, ter izpiti. Za izredni študij so predvidoma 

predavanja in vaje dvakrat do trikrat tedensko. Predmetnik in število ur je prilagojeno 

programu izrednega študija. Študij poteka v modulih po posameznih predmetih. 

Znanja študenti lahko pridobivajo tudi na druge različne načine. Pri vseh predmetih 

so možna posvetovanja s predavatelji. 

Trajanje študija
Študij traja dve leti. 

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 

Študijska literatura
Šola izdaja lastna študijska gradiva, katerih avtorji so predavatelji višje šole. Nakup 

je možen v šolski papirnici. Študentom je na voljo tudi velika knjižnica. 

Posebnosti
Študenti v 2. letniku izberejo enega od treh modulov: Otroci in mladostniki ali 

Družina ali Stari človek. 

Šolnina
Šolnina je plačljiva v enkratnem znesku ali na obroke. V šolnino so vključena vsa 

predavanja in vaje, konzultacije s predavatelji in trikratno opravljanje vsakega izpita. 

PREDMETNIK ZA REDNI ŠTUDIJ
Št. Ime modula / predmeta / druge sestavine Obvezni / 

izbirni Letnik
Število ur Skupaj

ur KT
PR SV LV

M1 Sporazumevanje (SPO) obvezno 1 102 108 210 575 20
P1 Tuji jezik   (TUJ ) obvezno 1 36 39 75 150 5
P2 Jezikovna kultura (JEK) obvezno 1 30 30 60 125 5
P3 Informacijska tehnologija v sociali  (ITS) obvezno 36 39 75 150 5
D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 1 150 5
M2 Vodenje in organiziranje (VIO) obvezno 1 60 60 120 315 12
P4 Organizacija in tehnike vodenja (OTV) obvezno 1 30 30 60 125 5
P5 Pravo in vodenje dokumentacij v sociali (PVD) obvezno 1 30 20 50 100 5
D2 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 1 90 3
M3 Socialna dejavnost (SOD) obvezno 1 120 90 60 270 660 23
P6 Kaj je socialna država (SCD) obvezno 1 45 45 90 180 6
P7 Lokalno okolje in podporne mreže (OPM) obvezno 1 45 45 90 180 6
P8 Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju (SPD) obvezno 1 30 60 90 180 6
D3 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 1 120 5
M4 Človek in okolje (ČOK) obvezno 2 75 30 45 150 420 16
P9 Človek v socialnem okolju (ČSO) obvezno 2 45 30 75 150 6
P10 Komunikacija z uporabniki (KUP) obvezno 2 30 45 75 150 6
D4 Praktično izobraževanje 1 (PRI 2) obvezno 2 120 4
M5 Otroci in mladostniki  (OIM) izbirno 2 90 30 30 150 420 16
P11 Otroci in mladostniki v sodobni družbi (MSD) obvezno 2 45 30 75 150 6
P12 Družba tveganja (DTV) obvezno 2 45 30 75 150 6
D5 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 120 4
M6 Družina (DRŽ) izbirno 2 90 30 30 150 420 16
P13 Družina v sodobnem svetu (DSV) obvezno 2 45 30 75 150 6
P14 Družina kot socialni sistem (DSS) obvezno 2 45 30 75 150 6
D6 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 120 4
M7 Stari človek (SČL) izbirno 2 90 30 30 150 420 16
P15 Starost in staranje (SIS) obvezno 2 45 30 75 150 6
P16 Življenjski svet starega človeka (ŽSČ) obvezno 2 45 30 75 150 6
D7 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 120 4
M8 Aktivno bivanje (ABI) obvezno 2 60 90 150 390 15
P17 Animacija z umetnostnim izražanjem (AUI) obvezno 2 30 45 75 150 6
P18 Delovanje za zdravo življenje (DZŽ) obvezno 2 30 45 75 150 6
D8 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 90 3
M9 Vključevanje v družbo (VVD) obvezno 2 45 40 75 210 8
P19 Izobraževanje in trg dela (ITD) izbirno 2 45 30 75 150 6
P20 Marginalne družbene skupine (MDS) izbirno 2 45 30 75 150 6
D9 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 2 60 2
P21 Prosto izbirni predmet obvezno 1 125 5 
D10 Diplomsko delo obvezno 2 150   5 *

PR-predavanja, SV-seminarske vaje, LV-laboratorijske vaje  P-predmeti, M-moduli  KT – kreditne točke
* študent dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja

PRAKTIČNO IZObRAŽEVANJE
Cilji
S praktičnim izobraževanjem študenti spoznavajo:
•	 socialnovarstveno področje,
•	organiziranje in koordiniranje pomoči posameznikom in skupinam,
•	načine in možnosti informiranja uporabnikov o pravicah in oblikah pomoči 

socialnega varstva ter usmerjanja posameznikov in skupin v lokalnem okolju,
•	organiziranje samopomoči,
•	oblike prostovoljnega dela,
•	 sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami,
•	 reševanje praktičnih problemov s področja preventivnega delovanja.

Izvajanje praktičnega izobraževanja (PI)
Praktično izobraževanje organizira šola in se izvaja v različnih ustanovah, zavodih, 
organizacijah ali prostovoljnih društvih s področja socialnega varstva. Šola, ustanova 
in študent sklenejo tripartitno pogodbo za izvajanje PI.
PI lahko študent opravlja tudi v več različnih ustanovah, v Sloveniji ali v tujini. Pri 
izvajanju PI šola upošteva tudi želje študentov. 

Obveznosti iz praktičnega izobraževanja (PI)
Študent pripravi v vsakem letniku projektno nalogo pod mentorstvom mentorja v 
podjetju v povezavi z določenim modulom 1. oz. 2. letnika in jo zagovarja. 

Prilagoditve praktičnega izobraževanja pri izrednem 
študiju
Kandidatom z delovnimi izkušnjami, ki se ujemajo s programom, lahko šola praktično 
izobraževanje prizna (v celoti ali delno). 

Diplomsko delo
Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora.

VPISNI POGOJI
V višješolski študij ORGANIZATOR	SOCIALNE	MREŽE se lahko vpiše, kdor:
•	 je opravil splošno oziroma 

poklicno maturo, oziroma 
je končal temu ustrezno 
izobraževanje po prejšnjih 
predpisih, ali 
•	 ima opravljen mojstrski, 

delovodski ali poslovodski 
izpit, tri leta delovnih 
izkušenj in je opravil 
preizkus znanja iz splošno-
izobraževalnih predmetov 
v obsegu, ki je določen 
za poklicno maturo v 
srednjem strokovnem 
izobraževanju. 

Poleg vpisnih pogojev, predpisanih z zakonom, je treba za vpis v ta program uspešno 
opraviti še preizkus psihofizične sposobnosti, ki zajema:
•	 test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc,
•	osebni razgovor.

Študentje pri pripravi plakatov o prehranskih navadahVelika in bogato založena šolska knjižnica

Mednarodno srečanje CEDEFOP na šoli


