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RAZPIS  
 

ZA VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE  

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 

 

 

Opredelitev in trajanje študijskega programa  
 
Pedagoško-andragoško izobraževanje je izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so 
zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje, za samostojno opravljanje 
strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju.  
 
Program omogoča diplomantom visokošolskih nepedagoških študijskih programov, 
pridobitev pedagoških, psiholoških, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin 
ter strokovna znanja in veščine iz disciplinarnih področij, ki so potrebna za uspešno 
pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah. Program je usmerjen v razvijanje profesionalne 
pripravljenosti posameznikov za izvajanje pedagoško-andragoškega dela. 
 
Program traja eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk (KT), t.j. kreditnih točk, 
ovrednotenih po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System). 
 
Seznam predmetov in obveznosti udeležencev 
 

 

Št. 

 

Predmeti 

 

KT 

 

Obveznosti  

 Obvezni predmeti (7 predmetov, 48 KT)   

1. Osnove pedagogike  6 
priprava in predstavitev seminarske naloge, 

izpit 

2. Psihologija otroka in mladostnika  6 
priprava in predstavitev seminarske naloge, 

izpit 

3. Didaktika 6 projektno delo, izpit 

4. Specialna pedagogika 6 projektna ali seminarska naloga, izpit 

5. Pedagoško raziskovanje 6 raziskovalna naloga, izpit 

6. Andragogika 6 izpit 

7. Specialna didaktika* 12 
samostojni nastop, projektna naloga (portfolio), 

izpit 

 Izbirni predmet (6 KT) 

8. Izbirni predmet** 6 seminarska naloga, izpit 

 Praktično usposabljanje (6 KT) 

9. Pedagoška praksa*** 6 
hospitacije, nastopi, pisni izdelki, seminarsko 

delo (portfolio, dnevnik) 

 Skupaj 60  
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* Udeleženec programa opravlja Specialno didaktiko glede na širše strokovno področje 
predhodno pridobljene izobrazbe. 
 
** Udeleženec programa mora opraviti en izbirni predmet, ki ga bo ponudila Univerza na 
Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) ali pa katerikoli drug predmet, 
ovrednoten s 6 KT s katerekoli druge akreditirane visokošolske inštitucije. Kot zunanje izbirni 
predmet se lahko prizna oziroma upošteva le predmet, ki je bil opravljen dodatno (npr. v 
okviru raznih programov za izpopolnjevanje, seminarjev, predmetov opravljenih po lastni 
volji), vendar le, če je bil ta predmet opravljen v okviru akreditiranega študijskega programa. 
Kot zunanje izbirni predmeti se ne štejejo izpiti, ki jih je udeleženec programa opravljal v 
sklopu določenega zaključenega študijskega programa (v okviru predhodnega študija). 
 
*** Pedagoška praksa je organizirana in se izvaja po načelu reflektivne prakse, ki udeležencu 
omogoča prenos predmetno-vsebinskega in pedagoško-profesionalnega znanja v prakso. 
Praksa je usmerjena v poučevanje in izvajanje učnega procesa v izobraževalnih institucijah, 
odvisno od usmeritve in zaposlitve udeleženca (osnovna šola – od 6. razreda naprej, srednja 
šola ali institucije za izobraževanje odraslih). Udeleženec na praksi spozna delovanje 
vzgojno-izobraževalnih ustanov ter samostojno in pod mentorstvom ustrezno 
usposobljenega učitelja za posamezno predmetno področje načrtuje in izvaja pedagoški 
proces, pri katerem si razvija osnovne didaktične spretnosti načrtovanja, izpeljevanja in 
vrednotenja učnega procesa. Kot opravljena pedagoška praksa se lahko ob ustreznih 
dokazilih upošteva tudi dosedanje delo na področju vzgoje in izobraževanja, delo učitelja v 
razredu. 
 
Udeleženec programa opravi 8 predmetov: 7 obveznih predmetov (48 KT) in 1 izbirni 
predmet (6 KT). Program zajema tudi pedagoško prakso (6 KT), ki se izvaja na izbranih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
 
Vpisni pogoji 
 
Vpišejo se lahko kandidati: 
- ki so zaključili katerikoli dodiplomski ali podiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 

2004, 
- ki so končali univerzitetni ali visokošolski študijski program prve stopnje oziroma študijski 

program druge ali tretje stopnje, 
- ki so zaključili katerikoli višješolski študijski program. 
 

V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili enakovredno izobraževanje v tujini. 

 
Pred vpisom v študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje, 
kandidatom svetujemo, da se o ustreznosti izobrazbe za zaposlitev na področju vzgoje in 
izobraževanja, posvetujejo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (Sektor za 
razvoj kadrov v šolstvu). 
 
Vpisna mesta 
 
45 vpisnih mest. 
 
V primeru, da se bo vpisalo manj kot 20 kandidatov, se program ne bo izvajal. 
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Kraj izvedbe študijskega programa 
 
Program bo organiziran na sedežu fakultete v Kopru in na lokacijah, kjer bo prijavljenih vsaj 
25 kandidatov (Nova Gorica, Slovenske Konjice). 
 
V primeru nezadostnega števila prijav na neko lokacijo, bodo ti kandidati imeli možnost izbire 
druge lokacije z zadostnim številom prijavljenih kandidatov. 
 
Način izvedbe študijskega programa 
 
Izvedba programa poteka kot izredni študij po urniku, ki ga omogočajo razpoložljive 
kadrovske zmožnosti. Študijske obveznosti (predavanja, seminarji, vaje, izpiti itd.) se izvajajo 
ob petkih popoldan (od 16. do 20. ure) in sobotah dopoldan (od 9. do 13. ure) ter 
izjemoma (v dogovoru z udeleženci) med tednom v popoldanskem času. 
 
Zaposljivost udeležencev  
 
Po zaključku študija udeleženec programa ne pridobi strokovnega naslova. 
 
Udeleženec pridobi javno veljavno listino (potrdilo o opravljenem programu), s katero 
izkazuje pedagoško izobrazbo in je sestavni del pogoja o izobrazbi, ki ga mora udeleženec 
izpolnjevati za opravljanje dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

 
Udeleženec programa dokonča študij, ko (uspešno) opravi vse obveznosti, določene v 
programu za izpopolnjevanje. Ob koncu študija ni zaključne naloge. 

 
Prijava za vpis 
 
Za vpis v študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje v 
študijskem letu 2021/2022 je potrebno izpolniti in oddati elektronsko prijavo, ki je dosegljiva 
na naslednji povezavi: https://vis.upr.si/pef/razpis_vnos_0_PAI.asp#. 
 

Kandidati, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, se prijavijo tudi preko spletne aplikacije 

KATIS, in sicer na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx. Kandidata na 

izbrano izobraževanje prijavi ravnatelj (s pomočjo certifikata, ki ga je prejel s 
strani ministrstva). 
 
Kandidati do vključno 10. septembra 2021 pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnejo, 
preverijo, morebitne napake ročno popravijo (poleg ročnih popravkov se podpišejo) in jo 
podpisano pošljejo na naslov Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 
ulica 5, 6000 Koper, s pripisom »Prijava za vpis v študijski program IZP«, skupaj z 
naslednjo dokumentacijo: 
- overjeno kopijo diplome zaključenega študijskega programa (če je diploma izdana v 

tujini, kandidat predloži izvirnik listine in dokumentacijo, ki je navedena v naslednjem 
poglavju), 

- originalno ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 
povprečna ocena zaključenega študijskega programa, 

- potrdilom delodajalca o zaposlitvi s točnim nazivom delovnega mesta in časovno 
opredelitvijo (od-do) zasedanja le-tega (v primeru, da ste zaposleni v vzgojno-
izobraževalnem zavodu). 

 

Vlog prispelih po navedenem roku, fakulteta ne bo upoštevala. 
 
Izbrani kandidati bodo povabljeni k vpisu in oddaji dodatne dokumentacije. 
 

https://vis.upr.si/pef/razpis_vnos_0_PAI.asp
https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx
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Informacije za kandidate, ki so zaključili študij v tujini, in dokazila o izpolnjevanju 
vpisnih pogojev 

 
V študijski program za izpopolnjevanje UP PEF se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili 
primerljiv študij v tujini.  
 
Kandidati, morajo ob prijavi izpolniti in oddati tudi Vlogo za priznavanje izobraževanja za 
namen nadaljnjega izobraževanja (obrazec – prilogo najdete na spletni strani fakultete, poleg 
razpisa) in priložiti naslednja dokazila:  
- diplomsko listino (izvirnik diplomske listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se 

želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju 
izobraževanja), 

- neoverjeno kopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alineje, 
- prevod diplomske listine (sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje v 

slovenski jezik, razen v primeru, če organ vrednotenja oziroma priznavanja (fakulteta) 
presodi, da overjenega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj 
zaradi upravičenih razlogov ne more priložiti), 

- kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše 
imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik).  

 
Izvirnik listine o opravljenem izobraževanju mora biti legaliziran na podlagi: 
- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo 

pridobljeno), oziroma 
- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 
Izvirnik listine o izobraževanju se vrne kandidatu oz. vlagatelju. 
 
Omejitev vpisa 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 
zaključenega študijskega programa. 
 
Stroški študija 
 
Šolnina za študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje za 
študijsko leto 2021/2022 znaša 1.804,39 EUR. 
 
Celotno šolnino lahko kandidati poravnajo v enkratnem znesku ali v štirih enakih obrokih v 
skladu z izstavljenimi računi. Ob vpisu kandidati poravnajo celoten znesek šolnine oziroma 
prvi obrok šolnine ter strošek vpisnine (16,10 EUR). 
 
V primeru, da bo stroške šolnine (ali del šolnine) poravnal delodajalec kandidata, mora 
kandidat na prijavni obrazec (pod opombe) to tudi zapisati. Ob vabilu za vpis v program bodo 
kandidati prejeli obrazec za izstavitev računa za delodajalce. 
 
Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije o študijskem programu so dosegljive na spletni strani fakultete 
(http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja/i
zp/).  
 
Kandidati lahko dobijo informacije v Službi za izobraževanje UP PEF na tel. št. 05 61 17 686 
vsak dan od 9. do 12. ure ter preko e-pošte na e-naslovu: lucka.gregoricbolje@pef.upr.si. 

 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja/izp/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja/izp/
mailto:lucka.gregoricbolje@pef.upr.si

