RAZPIS ZA VPIS
V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. STOPNJE
UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V
ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014
* * * * * *

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel.: centrala (05) 663-12-60, referat za študente: (05) 663-12-76 (redni študij), (05) 663-12-70 (izredni
študij)
E-pošta: referat@pef.upr.si
Spletna stran: www.pef.upr.si
Informativno mesto: Cankarjeva 5, Koper.
Pedagoška fakulteta (UP PEF) v študijskem letu 2013/2014 razpisuje naslednje pedagoške študijske
programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Edukacijske vede, univerzitetni študijski
program Razredni pouk in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja.

***
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE EDUKACIJSKE VEDE
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Edukacijske vede se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od
maturitetnih predmetov: filozofija, geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, sodobni
ples, teorija in zgodovina drame in gledališča, umetnostna zgodovina, zgodovina; izbrani predmet
ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70% točk,
30% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
30% točk,
30% točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Edukacijske vede (UN)

Redni

Izredni

45

-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Redni
Izredni
Edukacijske vede (UN)
5
Vpisna mesta za vzporedni študij (1. letnik) in diplomante
Redni
Izredni
Edukacijske vede (UN)
-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis v 2. in 3. letnik po merilih za prehode se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2013/2014 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto od 1. do 17. septembra 2013.
Vpisni pogoji
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se
lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti
opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se
lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega
študijskega programa.
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Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1.
letnik drugega študijskega programa.

Vpisna mesta po merilih za prehode
Edukacijske vede (UN)
Redni
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s
- 2. letnik
številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s
- 3. letnik
številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

***
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAZREDNI POUK
Trajanje študija
Študij traja 4 leta.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Razredni pouk se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od
maturitetnih predmetov: filozofija, geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, sodobni
ples, teorija in zgodovina drame in gledališča, umetnostna zgodovina, zgodovina; izbrani predmet
ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi
oziroma zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70% točk,
30% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40% točk,
30% točk,
30% točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Razredni pouk (UN)

Redni

Izredni

60

-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Redni
Izredni
Razredni pouk (UN)
6
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante
Redni
Izredni
Razredni pouk (UN)
-
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE
Za vpis v 2., 3. in 4. letnik po merilih za prehode se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2013/2014 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po
merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto od 1. do 17. septembra 2013.
Vpisni pogoji
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se
lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti
opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se
lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega
študijskega programa.
Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1.
letnik drugega študijskega programa.
Vpisna mesta po merilih za prehode
Razredni pouk (UN)
Redni
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s
- 2. letnik
številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s
- 3. letnik
številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s
- 4. letnik
številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.

Izredni
-

***
VISOKOŠOLSKI

STROKOVNI

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

PRVE

STOPNJE

PREDŠOLSKA

VZGOJA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
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- splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oziroma splošni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70% točk,
30% točk.

Redni in izredni študij
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v Kopru.
Izredni študij bo organiziran na sedežu fakultete v Kopru in na tisti dislocirani enoti, kjer se bo
vpisalo najmanj 30 kandidatov.
Dislocirani enoti:
 Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj;
 Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice.
Vpisna mesta (1. letnik)
Predšolska vzgoja (VS)
- Koper
- Ptuj
- Slovenske Konjice

Redni
60
-

Izredni
60
60
60

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Predšolska vzgoja (VS)
Redni
Izredni
- Koper
6
6
- Ptuj
6
- Slovenske Konjice
6
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante
Predšolska vzgoja (VS)
Redni
Izredni
- Koper
3
- Ptuj
3
- Slovenske Konjice
3

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu
2013/2014 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode,
ki ga morajo poslati na Pedagoško fakulteto od 1. do 17. septembra 2013.
Vpisni pogoji
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se
lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
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Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti
opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se
lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega
študijskega programa.
Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1.
letnik drugega študijskega programa.

Dislocirane enote:
- Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj;
- Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice;
- Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova cesta 34, Ljutomer.
Vpisna mesta po merilih za prehode
Predšolska vzgoja (VS)
Redni
- Koper
Število razpisanih vpisnih mest je
- 2. letnik
omejeno s številom razpisanih
vpisnih mest za 1. letnik.
Število razpisanih vpisnih mest je
- 3. letnik
omejeno s številom razpisanih
vpisnih mest za 1. letnik.
- Ptuj
- 2. letnik

-

- 3. letnik

-

-

Število razpisanih vpisnih mest je
omejeno s številom razpisanih
vpisnih mest za 1. letnik.
Število razpisanih vpisnih mest je
omejeno s številom razpisanih
vpisnih mest za 1. letnik.
Število razpisanih vpisnih mest je
omejeno s številom razpisanih
vpisnih mest za 1. letnik.
Število razpisanih vpisnih mest je
omejeno s številom razpisanih
vpisnih mest za 1. letnik.

Slovenske Konjice

- 2. letnik
-

Izredni

-

Število razpisanih vpisnih mest je
omejeno s številom razpisanih
vpisnih mest za 1. letnik.

-

Število razpisanih vpisnih mest je
omejeno s številom razpisanih
vpisnih mest za 1. letnik.

Ljutomer

- 3. letnik

* * * * * *
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