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RAZPIS ZA VPIS
v podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje
za študijsko leto 2012/2013

Pedagoška fakulteta (UP PEF) v študijskem letu 2012/2013 razpisuje naslednje študijske programe 2.
in 3. stopnje:
 Magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika (1. in 2. letnik)
 Magistrski študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje (1. in 2. letnik)
 Magistrski študijski program 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (1. in 2. letnik)
 Doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede (1. in 2. letnik)
 Doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje (1. in 2. letnik)

******

Študijski program: Inkluzivna pedagogika
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja (edukacijske vede,
predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, defektologija); ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih
točk po ECTS iz predmetnih področij pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije osebnosti,
specialne pedagogike in pedagoškega raziskovanja, kandidat pa jih je opravil med študijem na 1.
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski
program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora

opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči
Komisija za študentske zadeve UP PEF; ali
c) diploma na dosedanjem visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja
(študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali
d) diploma na drugem dosedanjem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem
programu, (sprejetem pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS iz predmetnih področij
pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije osebnosti, specialne pedagogike in pedagoškega
raziskovanja, kandidat pa jih je lahko opravil med študijem na visokošolskem strokovnem ali
univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred
vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh
obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o
tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje iz sorodnih strokovnih področij: psihologija,
pedagogika, defektologija, razredni pouk, zgodnje učenje; ali
b) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6.
2004) z ustreznih strokovnih področij: razredni pouk, psihologija, pedagogika, defektologija.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Če je potrebno, Komisija
za študentske zadeve UP PEF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred vpisom ob prehodu v nov program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki imajo višje ocene (povprečna ocena,
ocena diplomskega dela) pri študiju 1. stopnje/dosedanjem dodiplomskem študiju.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske državljane in tujce (iz EU):
Inkluzivna
pedagogika
Koper

1. letnik
redni
30

1. letnik
izredni
30

2. letnik
redni
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik
v študijskem letu 2011/12 in
ne več kot 15 mest.

2. letnik
izredni
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik
v študijskem letu 2011/12 in
ne več kot 30 mest.

- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:
Inkluzivna
pedagogika
Koper

1. letnik
redni
3

1. letnik
izredni
3

2. letnik
redni
1

2. letnik
izredni
3

- za kandidate za vzporedni študij:
Inkluzivna
pedagogika
Koper

1. letnik
redni
2

Posamezna izvedba izrednega študija se bo izvajala, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov.
Izredni študij je prvenstveno namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki
(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v treh študijskih letih.

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/inkluzivna_pedagogika/
*****

Študijski program: Zgodnje učenje
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:

Pogoj za vpis v 1. letnik:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij (predšolska vzgoja,
razredni pouk, pedagogika, psihologija, defektologija, edukacijske vede); ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih
točk po ECTS iz predmetnih področij slovenskega jezika, pedagogike, razvojne psihologije,
pedagoške psihologije in specialne pedagogike, kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2.
stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti
najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija
za študentske zadeve UP PEF; ali
c) diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja, sprejetega pred 11.
6. 2004; ali
d) diploma drugega visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa (študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS s predmetnih področij
slovenskega jezika, pedagogike, razvojne psihologije, pedagoške psihologije in specialne pedagogike,
kandidat pa jih je lahko opravil med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu
dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik
magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje iz sorodnih strokovnih področij: psihologija,
pedagogika, defektologija, razredni pouk, inkluzivna pedagogika; ali
b) diploma na univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) iz
ustreznih strokovnih področij (razredni pouk, psihologija, pedagogika, defektologija).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Če je potrebno, Komisija
za študentske zadeve UP PEF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred vpisom ob prehodu v nov program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki imajo višje ocene (povprečna ocena,
ocena diplomskega dela) pri študiju 1. stopnje/dosedanjem dodiplomskem študiju.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST

- za slovenske državljane in tujce (iz EU):
Zgodnje učenje
1. letnik
1. letnik
redni
izredni
Koper
30
30

2. letnik
redni
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik
v študijskem letu 2011/12 in
ne več kot 15 mest.

2. letnik
izredni
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2011/12 in ne
več kot 30 mest

- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:
Zgodnje učenje
1. letnik
1. letnik
2. letnik
redni
izredni
redni
Koper
3
3
1

2. letnik
izredni
3

- za kandidate za vzporedni študij:
Zgodnje učenje
1. letnik
redni
Koper
2
Posamezna izvedba izrednega študija se bo izvajala, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov.
Izredni študij je prvenstveno namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki
(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v treh študijskih letih.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/zgodnje_ucenje/

*****

Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI :

Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja (edukacijske vede,
predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in management); ali
b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih
točk po ECTS iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in
družboslovnega raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje;
izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti
najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči
Komisija za študentske zadeve UP PEF; ali
c) diploma na dosedanjem visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja
(študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali
d) diploma na drugem dosedanjem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem
programu, (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS
s predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega
raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na visokošolskem strokovnem ali
univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje

teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega
študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF.
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje sorodnih strokovnih področij (edukacijske vede,
predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in management); ali
b) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) z
ustreznih strokovnih področij (edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika,
psihologija, sociologija in management).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Če je potrebno, Komisija
za študentske zadeve UP PEF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti
pred vpisom ob prehodu v nov program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost pri vpisu kandidati z višjo povprečno oceno
zaključenega študija.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
- za slovenske državljane in tujce (iz EU):
Izobraževanje 1. letnik 1. letnik
2. letnik
odraslih in
redni
izredni
Redni
razvoj kariere
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
Koper
25
25
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2011/12 in ne
več kot 15 mest.
- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:
Izobraževanje 1. letnik 1. letnik
2. letnik
odraslih in
redni
izredni
redni
razvoj kariere
Koper
2
2
1

2. letnik
Izredni
Število razpisanih vpisnih
mest je omejeno s številom
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2011/12 in ne
več kot 30 mest

2. letnik
izredni
3

- za kandidate za vzporedni študij:
Izobraževanje
1. letnik
odraslih in
redni
razvoj kariere
Koper
2
Posamezna izvedba izrednega študija se bo izvajala, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov.
Izredni študij je prvenstveno namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki
(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v treh študijskih letih.

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/

*****

Študijski program: edukacijske vede
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje, ali
b) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6.
2004), ali
c) diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu (enovit
magistrski študijski program), če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (60 %) in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju (40 %).
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na magistrskem študijskem programu (program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet
pred 11. 6. 2004) na področju družboslovnih in humanističnih ved; kandidatu se v okviru doktorskega
programa priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS; ali
b) diploma na magistrskem študijskem programu (študijski program za pridobitev magisterija znanosti,
sprejet pred 11. 6. 2004) na drugih področjih; kandidatu se v okviru doktorskega programa priznajo
opravljene študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, vendar mora v okviru
študijskega programa 3. stopnje opraviti obvezni predmet 1. letnika z naslovom Sodobna spoznanja
edukacijskih ved; ali
c) kandidati, ki imajo na magistrskem študijskem programu (študijski program za pridobitev
magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004) na področju družboslovnih in humanističnih ved
opravljene vse obveznosti razen magistrskega dela; kandidatu se v okviru doktorskega programa
priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS.
O priznanih opravljenih študijskih obveznostih oziroma natančnem obsegu v kreditnih točkah pod
točkama b) in c) odloči Komisija za študentske zadeve Senata UP PEF na podlagi dokumentacije, ki jo
kandidat predloži ob prijavi za vpis.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske državljane in tujce (iz EU):
Edukacijske vede
Koper

1. letnik

2. letnik

10

5

- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:
Edukacijske vede
Koper

1. letnik

2. letnik

1

1

Če bo za posamezno izvedbo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij za to izvedbo potekal v
prilagojeni obliki.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_3%20_stopnje/edukacijske_vede/

*****

Študijski program: zgodnje učenje
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje, ali
b) diploma na dosedanjem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6.
2004), ali
c) diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu (enovit
magistrski študijski program), če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na
predhodnem študiju (60 %) in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju (40 %).
Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode je:
a) diploma na magistrskem študijskem programu (študijski program za pridobitev magisterija znanosti,
sprejet pred 11. 6. 2004) na področju družboslovnih in humanističnih ved; kandidatu se v okviru
doktorskega programa priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
ali
b) diploma na magistrskem študijskem programu (študijski program za pridobitev magisterija znanosti,
sprejet pred 11. 6. 2004) na drugih področjih; kandidatu se v okviru doktorskega programa priznajo
opravljene študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, vendar mora v okviru
študijskega programa 3. stopnje opraviti obvezni predmet 1. letnika z naslovom Sodobni koncepti
zgodnjega učenja in poučevanja; ali
c) kandidati, ki imajo na magistrskem študijskem programu (program za pridobitev magisterija
znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004) na področju družboslovnih in humanističnih ved opravljene vse
obveznosti razen magistrskega dela; kandidatu se v okviru doktorskega programa priznajo opravljene
študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS.
O priznanih opravljenih študijskih obveznostih oziroma natančnem obsegu v kreditnih točkah pod
točkama b) in c) odloči Komisija za študentske zadeve Senata UP PEF na podlagi dokumentacije, ki jo
kandidat predloži ob prijavi za vpis.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA:

Koper

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
- za slovenske državljane in tujce (iz EU):
1. letnik
Zgodnje učenje
Koper

10

2. letnik
5

- za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:
1. letnik
2. letnik
Zgodnje učenje
Koper

1

1

Če bo za posamezno izvedbo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij za to izvedbo potekal v
prilagojeni obliki.
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_3%20_stopnje/zgodnje_ucenje/

*****

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Skupaj s prijavo posredujejo kandidati tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.
Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje morajo kandidati predložiti:
- overjeno fotokopijo diplome,
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna
ocena na dodiplomskem študiju in ocena diplome.
Za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje morajo kandidati predložiti:
- overjeno fotokopijo javne listine o zaključenem predhodnem študiju,
- originalno potrdilo ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna
povprečna ocena izpitov in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju,
- dokazila o razvojno raziskovalnem delu in
- kratek življenjepis.

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI
V podiplomske študijske programe (magistrski študijski programi 2. stopnje in doktorski študijski
programi 3. stopnje) se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila,
skladno z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega
izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.
Za priznavanje izobraževanja mora kandidat zaprositi pred vpisom v študijski program. Vlogo za
priznavanje vloži na članici, na kateri želi nadaljevati študij.

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO IN VPIS
Ustrezno izpolnjen prijavni obrazec in dokazila posreduje kandidat na naslov Univerza na Primorskem,
Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, 6000 Koper. Na ovojnico poleg naslova pripiše še »Prijava za vpis
v podiplomski študij 2012/2013«.

ROK ZA PRIJAVO
Za vpis v podiplomske študijske programe UP se kandidati prijavijo do 7. septembra 2012. Do tega
datuma morajo kandidati na naslov članice posredovati prijave z vsemi zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev za vpis.
Če bodo po zaključenem prvem prijavnem roku še prosta vpisna mesta na posameznih študijskih
programih, bo možna prijava tudi po preteku prvega prijavnega roka. Razpoložljiva vpisna mesta za
drugi prijavni rok na podiplomske študijske programe bodo objavljena najkasneje do 17. septembra.
Drugi prijavni rok bo potekal do 20. septembra 2012. Fakulteta bo podatke o prostih vpisnih mestih
objavila na svoji spletni strani.

DODATNE INFORMACIJE
Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na
informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP PEF. Kandidati lahko informacije
pridobijo tudi na spletni strani www.pef.upr.si, preko e-pošte (sporočilo pošljejo na naslov
referat@pef.upr.si) ali telefonsko.

prof. dr. Mara Cotič
dekanja UP PEF

