Nova spoznanja in védenja o uèenju
in pouèevanju nasploh, avtonomnost
in ustvarjalnost, pa tudi dejstvo, da se od njih
zahteva, da samostojno odloèajo o vsebinah,
metodah in postopkih dela z otroki, da s svojo
ustvarjalnostjo spodbujajo razvoj ustvarjalnosti
otrok in da so elastièni in avtonomni v svojih
ravnanjih, predstavlja strokovni izziv, ki ga
veèina uèiteljic in uèiteljev suvereno izvaja.

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,
• Zgodnje uèenje.

Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta

Univerzitetni
študijski program
1. stopnje

ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV
Za pouèevanje od 1. do 5. razreda osnovne
šole je ustrezna izobrazba zakljuèen
podiplomski magistrski študijski program
2. stopnje Razredni pouk.
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Razredni
pouk

POGOJI ZA VPIS

PREDMETNIK

3. LETNIK
24. Strokovna besedila
25. Didaktika slovenšèine 1
26. Didaktika slovenšèine 2

1. LETNIK

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve
stopnje Razredni pouk se lahko vpiše:

1. Osnove pedagogike

a) kdor je opravil maturo,

28. Didaktika matematike 2

2. Razvojna psihologija s prakso*

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,

29. Didaktika naravoslovja 1

3. Didaktika s prakso*

30. Didaktika naravoslovja 2

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

4. Izobraževalna tehnologija

28. Didaktika družboslovja 1

5. Slovenski jezik 1

29. Didaktika družboslovja 2

6. Slovenski jezik 2

30. Didaktika glasbe 1

7. Uvod v književnost

31. Didaktika glasbe 2

8. Elementarna aritmetika in analiza

32. Teorija likovnosti

9. Družboslovje 1

33. Pedagoška praksa 1 (3 tedne)

10. Družboslovje 2
11. Glasbena kultura
12. Zunanji izbirni predmet: tuj jezik
* Predmet vkljuèuje tudi praktièno obliko izobraževanja
v obsegu 1 KT.

• splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % toèk.
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 razrednega pouka (UN) oziroma
profesorica razrednega pouka (UN).

27. Didaktika matematike 1

4. LETNIK
34. Kvantitativno pedagoško raziskovanje
35. Didaktika tehnike in tehnologije
36. Didaktika slovenšèine 3
37. Didaktika matematike 3

2. LETNIK

38. Didaktika športne vzgoje 1

13. Pedagoška psihologija s prakso**

39. Didaktika športne vzgoje 2

14. Jezik v družbi

40. Likovna didaktika 1

15. Mladinska književnost

41. Likovna didaktika 2

16. Geometrija in obdelava podatkov

42. Didaktika glasbe 3

17. Vokalno instrumentalni pouk

43. Notranje izbirni predmet

18. Antropološka kineziologija

44. Notranje izbirni predmet

19. Naravoslovje 1

45. Pedagoška praksa 2 (3 tedne)

20. Naravoslovje 2

46. Diplomsko delo

21. Pismenost
22. Notranji izbirni predmet

ŠTEVILO KREDITNIH TOÈK (KT)

23. Zunanji izbirni predmet

240 KT (60 KT za letnik).

** Predmet vkljuèuje tudi praktièno obliko izobraževanja
v obsegu 2 KT.

IZBIRNI PREDMETI
Notranje izbirni predmeti
Fakulteta nudi široko paleto izbirnih predmetov.
Seznam je dostopen na spletni strani www.pef.upr.si.

