Pestra
izbira
predmetov

Kvalitetni
študijski programi

Študij na
dislociranih enotah

Programi
nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja

Možnost
opravljanja
prakse

Brezplačen študij
na 2. stopnji*

*Študij na podiplomskih študijskih programih 2. stopnje je brezplačen za
vse kandidate, ki še niso pridobili VII. stopnje izobrazbe.

Mobilnost
študentov

Študij v
sončnem Kopru

Sodelovanje na
umetniškem področju

Pomoč
tutorjev

Zanimive
ekskurzije

Pestro
obštudijsko življenje

1.
stopnja
Od 22. do 29. 8. 2014
2. prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe
Več informacij o poteku vpisa in prostih vpisnih mestih:
www.pef.upr.si/bodoci_studenti.

2. in 3.
stopnja
Do 5. 9. 2014
1. prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe
1. prijavni rok poteka preko povezave http://portal.evs.gov.si/prijava.
Na spletni strani www.pef.upr.si/bodoci_studenti sta objavljena razpisa za vpis
v magistrske študijske programe 2. stopnje in
v doktorska študijska programa 3. stopnje.

Inkluzivna
pedagogika
Edukacijske
vede

1.
STOPNJA
Predšolska
vzgoja

2.
STOPNJA
Izobraževanje
odraslih in razvoj
kariere
Razredni
pouk

Razredni
pouk

Edukacijske
vede

3.
STOPNJA
Zgodnje
učenje

Zgodnje
učenje

Mentorstvo študentom
na praksi

Študijski program
za pedagoško izpopolnjevanje
iz predšolske vzgoje

Študijski
programi za
izpopolnjevanje
Študijski program
za izpopolnjevanje
iz zgodnjega učenja angleščine

Študijski program
za izpopolnjevanje
iz zgodnjega učenja it

Pedagoško-andragoško
izobraževanje

Posodobitveni
programi
Usposabljanje učiteljev za delo
z vedenjsko in čustveno
težavnimi/motenimi učenci

Večkodno oblikovanje pri
medpredmetnem povezovanju
in razvoj digitalne pismenosti

Doživljanje in spoznavanje
glasbene umetnosti v
dejavnostih poslušanja gl

Holistični pristop pri delu z
nadarjenimi in talentiranimi
učenci

Čustvena kompetentnost
vzgojitelja predšolskih otrok

Študij v
sončen
Kopru

Na magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika
se lahko v študijskem letu 2014/2015 kandidati vpišejo tudi v
Ljutomer.

Študij na
dislociranih
enotah
Študenti dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje
Predšolska vzgoja lahko študirajo v Kopru, Slovenskih Konjicah,
Ljutomeru in na Ptuju.

Mobilnost
študentov,
ekskurzije

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za
namen udeležbe na študiju ali praktičnemu
usposabljanju
v
okviru
programa
Erasmus+ v študijskem letu 2014/2015 imajo
možnost, da del rednih študijskih obveznosti
opravijo na partnerski instituciji v eni od
sodelujočih držav programa Erasmus+,
opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
so oproščeni stroškov šolnine v tujini, se jim
priznajo v tujini opravljene obveznosti,
dogovorjene
s
Študijskim
sporazumov/Programom
usposabljanja,
pridobijo finančno pomoč v okviru programa
Erasmus+.

Za posamezne študijske programe je predvideno izvajanje
pedagoške prakse. Termini opravljanja so objavljeni na spletni
strani UP PEF. Prav tako so objavljeni tudi podatki o izbirnosti
med članicami Univerze na Primorskem.

Praksa,
izbirnost,
tutorstvo

Namen tutorstva je krepiti stike med študenti prek podajanja znanj
in izkušenj na področju študentskih in študijskih zadev.

Sodelovanje
na
umetniškem
področju

Pestro
obštudijsko
življenje

Naslov
UP PEF, Cankarjeva 5, 6000 Koper

Dislocirane enote, kjer se izvajajo študijski programi v študijskem letu
2014/2015
- Ljutomer, Prešernova cesta 34, Ljutomer
- Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj
- Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice

Elektronski naslovi
- info@pef.upr.si (splošne informacije)
- referat@pef.upr.si (referat za študentske zadeve)
- izposoja@fm-kp.si (skupna knjižnica UP FM in UP PEF)

Telefonske številke
- Centrala: (05) 663 12 60
- Faks: (05) 663 12 68
- Referat za dodiplomski redni študij: (05) 663 12 76
- Referat za dodiplomski izredni študij: (05) 663 12 70
- Referat za podiplomski študij: (05) 663 12 71
- Knjižnica: (05) 610 20 05

Uradne ure
- Referat: Vsak delavnik od 10.00 od 13.00, ob sredah in petkih tudi popoldan od 15.30 do 16.30.
Ob četrtnih ni uradnih ur.
- Knjižnica: Ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 16.00 ter od srede do petka od 8.00 do 17.00.
- Ostale strokovne službe: Vsak delavnik od 9.00 do 12.00.

