Študiji na UP PEF odražajo individualni pristop,
profesionalnost, ki se reflektira tudi skozi visoko
stopnjo medsebojnega spoštovanja in zavedanja,
da je edukacija proces, v katerem so pomembni
vsi udeleženci, in strokovna kompetentnost
uèiteljev ter drugih strokovnih delavcev UP PEF,
ki neposredno ali posredno podpirajo proces
edukacije na UP PEF.

MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA
Diplomanti lahko nadaljujejo študij na
magistrskih študijskih programih 2. stopnje
na UP PEF:
• Inkluzivna pedagogika,
• Izobraževanje odraslih in razvoj kariere,
• Razredni pouk (ob zakljuèenem dodatnem
letniku),
• Zgodnje uèenje.

Univerzitetni
študijski program
1. stopnje

ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV

3-letni
JANUAR 2014

• pri organiziranju in izvajanju individualne
in skupinske pomoèi uèencem OŠ,
• pri izvajanju razliènih oblik vzgojnosocialno integrativnih, preventivnih,
kompenzacijskih in korekcijskih
programov,
• za razliène oblike dela s starši in razvijanje
novih oblik za vkljuèevanje staršev
v šolo,
• kot sodelavci pri nudenju
dodatne strokovne pomoèi in
asistence otrokom s posebnimi
potrebami,
• kot organizatorji izobraževanja
kadrov,
• kot organizatorji izobraževanja
na delovnem procesu,
• kot pomoè in asistenca pri svetovanju,
naèrtovanju zaposlitve, naèrtovanju
poklicne poti in prekvalifikacije,
• kot organizatorji izobraževalnih
dejavnosti v društvih,
• kot organizatorji izobraževanja
odraslih,
• kot organizatorji interesnih
dejavnosti, praktiènega pouka,
• kot organizatorji delovne prakse,
• kot animatorji v turizmu.

Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta

Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta
Cankarjeva 5, 6000 Koper
T +386 (0) 5 663 12 60
F +386 (0) 5 663 12 68
info@pef.upr.si

www.pef.upr.si
www.facebook.com/uppef

Edukacijske
vede

POGOJI ZA VPIS

PREDMETNIK

1. LETNIK

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve
stopnje Edukacijske vede se lahko vpiše:

1. Osnove pedagogike

21. Delovno in socialno pravo

a) kdor je opravil maturo,

2. Psihologija otroka in mladostnika

22. Kvantitativno pedagoško raziskovanje

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli
srednješolskem programu in izpit enega od maturitetnih
predmetov (npr.: filozofija, geografija, glasba, likovna
teorija, psihologija, sociologija, sodobni ples, teorija in
zgodovina drame in gledališèe, umetnostna zgodovina,
zgodovina), izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi,

3. Sociologija edukacije

23. Specialna pedagogika

c) kdor je pred 1. 6. 1995 konèal katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Pogoji v primeru omejitve vpisa
Èe bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz toèk
a) in c) izbrani glede na:

3. LETNIK

4. Didaktika

24. Socialna pedagogika

5. Uvod v antropologijo

25. Psihologija osebnosti

6. Zgodovina slovenskega šolstva

26. Urejenost organizacije

7. Osnove anatomije, fiziologije in patologije

27. Praktièno usposabljaje (3 tedne)

8. Evalvacija, kakovost in ocenjevanje znanja

28. Notranje ali zunanje izbirni predmet

9. Osnove andragogike in vseživljenjskega uèenja

29. Notranje ali zunanje izbirni predmet

10. Notranje ali zunanje izbirni predmet

30. Diplomsko delo

2. LETNIK

IZBIRNI PREDMETI

• splošni uspeh pri maturi oziroma zakljuènem izpitu:
70 % toèk,

11. Pedagoška psihologija

Notranje izbirni predmeti

12. Retorika in argumentacija

• splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % toèk.

13. Medkulturnost v vzgoji in izobraževanju

Fakulteta nudi široko paleto izbirnih predmetov.
Seznam je dostopen na spletni strani www.pef.upr.si.

Kandidati iz toèke b) pa bodo izbrani glede na:
• splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % toèk,
• uspeh pri izbranem maturitetnem predmetu: 30 % toèk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % toèk.
Za dodatne informacije o študiju smo vam na voljo
na tel. št. 05/663-12-76 ali e-naslovu referat@pef.upr.si.

STROKOVNI NASLOV
profesor edukacijskih ved (UN) oziroma
profesorica edukacijskih ved (UN).

ŠTEVILO KREDITNIH TOÈK (KT)
180 KT (60 KT za letnik).

14. Evropski sistemi in politike na podroèju izobraževanja
15. Procesi uèenja
16. Upravljanje èloveških virov
17. Kvalitativno pedagoško raziskovanje
18. Vzgoja z mediji in za medije
19. Oblikovanje in vodenje uèeèe skupnosti
20. Notranje ali zunanje izbirni predmet

