UNIVERZA V MARIBORU
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: 02 22 93 600, telefaks: 02 22 93 760
https://pef.um.si/
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Natalija Tacer, strokovna delavka
Telefon: 02 22 93 868
Elektronski naslov: natalija.tacer@um.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE:
1. RAZREDNI POUK
2. LIKOVNA PEDAGOGIKA
3. GLASBENA PEDAGOGIKA
4. INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
5. PREDŠOLSKA VZGOJA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 1 leto ali 60 ECTS za študijske programe druge stopnje Razredni pouk, Likovna pedagogika in Glasbena
pedagogika ter 2 leti ali 120 ECTS za študijske programe Inkluzija v vzgoji in izobraževanju ter Predšolska vzgoja.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike
(SEJO) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
-

potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Slovenji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik,
spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo
(izjava), da je kandidat (velja za tujce) opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki zaključujejo oz. so zaključili visokošolski študij v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju
slovenskega jezika; zahtevani podatek bo pridobljen na podlagi diplomske listine, priloženi k prijavi za vpis.

1.

RAZREDNI POUK

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Izobraževanje učiteljev razrednega pouka (0111,
0113) v obsegu 240 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Razredni pouk se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Način študija: redni, izredni
Minimalno število za izvedbo rednega študija je 30 vpisanih kandidatov, minimalno število za izvedbo izrednega študija je 10
vpisanih kandidatov.

Vpisna mesta
Slovenski državljani in državljani članic Evropske unije
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Vzporedni študij

Redni
60
4
2

Izredni
30
2
2

2. LIKOVNA PEDAGOGIKA
Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (0114) v obsegu 240 ECTS.
2. Študijski program prve stopnje s strokovnih področij: Likovna umetnost (0213) v obsegu 180 ECTS.
Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 60 ECTS. Obveznosti lahko pred
vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: likovna umetnost (0213) v obsegu 240 ECTS.
Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS. Obveznosti lahko pred
vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Likovna pedagogika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Način študija: redni
Minimalno število vpisanih za izvedbo rednega študija je 10.
Vpisna mesta
Slovenski državljani in državljani članic Evropske unije
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Vzporedni študij

3.

Redni
20
1
1

Izredni
-

GLASBENA PEDAGOGIKA

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (0114) v
obsegu 240 ECTS.
2. Študijski program prve stopnje s strokovnih področij: glasbena pedagogika (0114), glasbena umetnost (0215),
muzikologija (0229) v obsegu 180 ECTS.
Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 60 ECTS. Obveznosti lahko pred
vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.
3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij: glasbena umetnost (0215),
muzikologija (0229) .
Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS. Obveznosti lahko pred
vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100%
Način študija: redni
Minimalno število vpisanih za izvedbo rednega študija je 10.
Vpisna mesta
Slovenski državljani in državljani članic Evropske unije
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Vzporedni študij

4.

Redni
20
1
1

Izredni
-

INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:
1. študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: s področja Izobraževalnih znanosti in izobraževanja
učiteljev (01);
2. študijski program prve stopnje s področja: psihologija (0313), socialno delo in svetovanje (0923), slovenski jezik
(0232), tuji jeziki (0231), matematika (0541), zgodovina (0222), geografija (0314), sociologija (0314), filozofija
(0223), biologija (0511), kemija (0531), fizika (0533), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj najmanj 31 ECTS iz predmetov: pedagogika (7 ECTS), specialna
pedagogika (5 ECTS), pedagoška psihologija (3 ECTS), razvojna psihologija (6 ECTS), didaktika (5 ECTS) in
metodologija pedagoškega raziskovanja (5 ECTS), kandidat pa jih je lahko opravil med dosedanjim študijem, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
3. univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: študijski program s
področja Izobraževalnih znanosti in izobraževanja učiteljev (01). Kandidatom se lahko prizna do 60 ECTS;
4. univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja: psihologija (0313),
socialno delo in svetovanje (0923), slovenski jezik (0232), tuji jeziki (0231), matematika (0541), zgodovina (0222),
geografija (0314), sociologija (0314), filozofija (0223), biologija (0511), kemija (0531), fizika (0533), če je kandidat
opravil pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z ZOFVI, 100. člen (Ur.l. RS 16/2007). Kandidatom se lahko prizna
do 30 ECTS;
5. visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 za področje izobraževanja vzgojiteljev predšolskih
otrok (0112);
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se upošteva povprečna ocena
zaključenega študija, ki je pogoj za vpis:
–
Povprečna ocena: 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju omogočen prehod kandidatom,
vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Inkluzivna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika,
pedagogika specifičnih učnih težav, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za
priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: izredni

Minimalno število vpisanih za izvedbo izrednega študija je 15.
Vpisna mesta
Slovenski državljani in državljani članic Evropske unije
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Vzporedni študij

5.

Redni
-

Izredni
30
2
10

PREDŠOLSKA VZGOJA

Pogoji za vpis:
V študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez
predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313),
sociologija (0314), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje
oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:
Predšolska pedagogika (7 ECTS), Jezikovne dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Šport v doživljajski vzgoji (4 ECTS), Plesna
dramatizacija v vrtcu (4 ECTS), Likovno izražanje in prostor (4 ECTS), Glasbene dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Igra in
raziskovanje v naravnem okolju (4 ECTS), Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje (4 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
vzgojiteljev predšolskih otrok (0112).
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111),
izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo
(0114), psihologija (0313), sociologija (0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma
18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
–
Povprečna ocena: 100 %
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: zgodnje učenje in predšolska vzgoja, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
Način študija: izredni
Minimalno število vpisanih za izvedbo izrednega študija je 10.
Vpisna mesta
Slovenski državljani in državljani članic Evropske unije
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Vzporedni študij

Redni
-

Izredni
20
2
2

ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE:
1.

EDUKACIJSKE VEDE

Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. stopnje Edukacijske vede se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program 2. stopnje,
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
–
študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je
ovrednoten s 300 ECTS točkami,
–
študijski program za pridobitev specializacije in pred tem študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
sprejet pred 11. 6. 2004, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 34 ECTS točk. Takim
kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo diferencialni izpiti iz predmetov študijskega programa 2. stopnje
Razredni pouk in Inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru, da bo kandidatov več kot razpisanih mest, bodo izbrani na podlagi povprečne ocene zaključenega študija: 100 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
–
študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004; ob vpisu se kandidatom skladno za
zakonom prizna 60 ECTS točk. Katere študijske obveznosti se priznajo, določi Komisija za znanstveno raziskovalno
dejavnost in podiplomski študij;
–
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Ob vpisu
se kandidatom skladno za zakonom prizna 60 ECTS točk, katere študijske obveznosti se priznajo, določi Komisija za
znanstveno raziskovalno dejavnost in podiplomski študij.
Na doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede je mogoč prehod iz študijskih programov 3. stopnje vseh
pedagoških študijskih usmeritev. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo.
Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem
programu. Komisija za podiplomski študij bo vlogo študenta individualno preučila in določila obveznosti, ki jih mora opraviti,
da zaključi doktorski študij v novem programu.
Način študija: izredni

Vpisna mesta
Slovenski državljani in državljani članic Evropske unije
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Vzporedni študij

Redni
-

Izredni
5
1
-

