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Na podlagi predloga Oddelka za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete Univerze v 

Mariboru, ki ga je potrdila tudi Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, je 

programski odbor nacionalne konference ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’  sprejel 

sklep, da se Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za 

leto 2017 podeli izr. prof. dr. Katji Košir. 
 

Izr. prof. Dr. Katja Košir na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru predava študentom 

razrednega pouka, predšolske vzgoje, likovne in glasbene pedagogike ter psihologije, sodeluje 

pa tudi pri programu pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja za učitelje. Kot predstojnica 

Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na Pedagoški fakulteti si 

prizadeva za prenos znanstvenih spoznanj v prakso in učinkovito povezovanje ter sodelovanje 

med fakulteto in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Od leta 2013 dalje je tudi članica 

raziskovalnega programa ‘Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje sammoora na FAMNIT 

Univerze na Primorskem. Hkrati je bila v obdobju med leti 2012-2016 vključena v številne 

nacionalne raziskovalne projekte.  
 

V obdobju preteklih petih let izkazuje izjemne rezultate znanstveno-raziskovalne odličnosti. 

Njena znanstvena bibliografija obsega preko 200 enot s širšega vsebinskega področja vzgoje in 

izobraževanja. V obdobju med leti 2012 in 2016 je samostojno ali v soavtorstvu objavila 19 

znanstvenih člankov oz. prispevkov, znanstveno monografijo ter univerzitetni učbenik. 

Raziskovalno delo izr. prof. Katje Košir je osredotočeno na področje nekognitivnih dejavnikov 

učne uspešnosti, zlasti na področju socialnih odnosov v šoli, in sicer vrstniških odnosov ter 

odnosov med učitelji in učenci. 
 

Merila za podelitev priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraže-

vanja na podlagi katerih je komisija sprejela odločitev, da se Priznanje za izjemne dosežke na 

področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017 podeli izr. prof. dr. Katji Košir so 

bila naslednja: 
 

 v obdobju zadnjih petih let (2012–2016) izkazuje izjemne rezultate znanstveno-

raziskovalne odličnosti (v skladu s Pravilnikom o kazalcih in merilih znanstvene in 

strokovne uspešnosti Agencije za raziskovalno dejavnost RS); 
 

 je v obdobju zadnjih petih let pomembno prispeval/-a k promociji raziskovanja vzgoje 

in izobraževanja v širši strokovni javnosti;  
 

 izkazuje mednarodno sodelovanje na širšem vsebinskem področju raziskovanja vzgoje 

in izobraževanja. 


