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Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Natalija Tacer, strokovna delavka
Telefon: 02 22 93 868
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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.
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 na razredni stopnji (1441) v obsegu
240 ECTS.
2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanja na razredni
stopnji (1441).
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 vpisanih za izvedbo rednega študija je 30, za izvedbo izrednega študija 15.

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 (1461) v obsegu 240 ECTS.
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo (2113), grafika (2114),
restavratorstvo (2115) v obsegu 180 ECTS, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 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: pripravljalni letnik.

3.

4.

5.
6.
7.

Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo (2113), grafika (2114),
restavratorstvo (2115) v obsegu 240 ECTS. Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS
iz pedagoško-didaktičnega sklopa, praktično usposabljanje in izbirnih predmetov pedagoško-psihološkoandragoškega sklopa.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112),
kiparstvo (2113), grafika (2114), restavratorstvo (2115), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 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: pripravljalni letnik.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika
(1461).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (1461).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo (2113), grafika (2114),
restavratorstvo (2115). Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS iz pedagoškodidaktičnega sklopa, praktično usposabljanje in izbirnih predmetov pedagoško-psihološko-andragoškega sklopa.

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.

3.

GLASBENA PEDAGOKA

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 (1461) v
obsegu 240 ECTS.
2. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (1461) v obsegu 180 ECTS, če
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS,
ki jih kandidat lahko opravi v programih za izpopolnjevanje pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne predmete
pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov.
3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in
teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi v programih za izpopolnjevanje pred vpisom v
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop,
praktično usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno
izbirnih predmetov.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija,
dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi v programih za
izpopolnjevanje pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:pripravljalni letnik, ki vsebuje
pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega
sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Glasbena pedagogika
(1461).
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija,
dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. V okviru programa za pridobitev pedagoško-andragoške
izobrazbe mora opraviti pedagoško-psihološko-didaktični sklop v obsegu 34 ECTS in praktično usposabljanje v
obsegu 16 ECTS.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Glasbena pedagogika (1461).

8.

Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija
glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za
nadaljevanje študija. V okviru programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe mora opraviti pedagoškopsihološko-didaktični sklop v obsegu 34 ECTS in praktično usposabljanje v obsegu 16 ECTS.

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.

4.

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 ved in izobraževanja
učiteljev (1) in logopedija (7263);
2. študijski program prve stopnje s področja: slovenski jezik (223), matematika (4610), tuji jeziki (222), zgodovina
(2251), geografija (4432), sociologija (3121), filozofija (2261), psihologija (3310), biologija (4420), kemija (4420),
fizika (4411), tehnika (5200), računalništvo (4810), šport (8130), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki
so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj 30 ECTS iz predmetov: pedagogika, specialna pedagogika,
pedagoška psihologija, razvojna psihologija, didaktika in metodologija pedagoškega raziskovanja, kandidat pa jih je
lahko opravil med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program. Vsak izmed naštetih predmetov se vrednoti s 5 ECTS;
3. univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: študijski program s
področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev (1) ter logopedija (7263). Kandidatom se lahko prizna do 60
ECTS;
4. univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja: slovenski jezik
(223), matematika (4610), tuji jeziki (222), zgodovina (2251), geografija (4432), sociologija (3121), filozofija (2261),
psihologija (3310), biologija (4420), kemija (4420), fizika (4411), tehnika (5200), računalništvo (4810), šport (8130),
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 (143);
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno 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 uspeh pri študiju prve
stopnje:
–
Povprečna ocena: 80 %
–
Ocena diplomskega dela: 20 %
Uspeh pri učnih enotah študijskega programa na prvi stopnji, če študijski program ne predvideva diplome na 1. stopnji: 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 20.

5.

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 (143).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (1421), izobraževanje učiteljev razrednega
pouka (1441), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451), izobraževanje učiteljev
družboslovnih predmetov (1452), izobraževanje učiteljev tujih jezikov (1453), izobraževanje učiteljev za poučevanje
umetniških predmetov (glasba, likovni pouk) (1461), izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne vzgoje (1462),
psihologija (3111) in sociologija (3121), 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), Priprava in izvedba lutkovnega projekta (4 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje
vzgojiteljev predšolskih otrok (143).
4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika (1421),
izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov
(1451), izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov (1452), izobraževanje učiteljev tujih jezikov (1453),
izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk) (1461), izobraževanje učiteljev
za poučevanje telesne vzgoje (1462), psihologija (3111) in sociologija (3121). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik 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 15.

ŠTUDIJSKA PROGRAMA TRETJE STOPNJE:
1. EDUKACIJSKE VEDE
2. VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
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 programa 2. stopnje Razredni
pouk in sicer: enega obveznega predmeta (Metodologija pedagoškega raziskovanja), treh temeljnih predmetov
izbranega modula (kandidat izbira med Naravoslovno tehničnim modulom, Družboslovno humanističnim modulom in
modulom Estetika in gibanje) in dveh izbirnih predmetov znotraj izbranega modula.
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

2.

VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta
Pogoji za vpis:
V študijski program 3. Stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:
–
študijski program druge stopnje;
–
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe po študijskih programih, sprejetih pred
11. 6. 2004;
–
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije.
Kandidat mora pred vpisom opraviti 32 ECTS z naslednjih predmetov: Pedagogika (7 ECTS), Razvojna psihologija s
poudarkom na srednjem otroštvu (6 ECTS), Psihologija v izobraževanju (3 ECTS), Didaktika (5 ECTS), Metodologija
pedagoškega raziskovanja (6 ECTS), Specialna pedagogika (5 ECTS);

–

študijski program za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drug enovit magistrski študijski program za
druge poklice v Republiki Sloveniji, ki obsegajo 300 ECTS in trajajo pet let.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjem merilu:
–
povprečna ocena na študiju prve in druge stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe
po študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 – 80 %,
–
ocena magistrskega dela ali ocena diplomskega dela na študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe
pred 11. 6. 2004 – 20 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju lahko vpiše kandidat,
ki je zaključil:
–
študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejetega pred 11.6.2004, ki se mu ob vpisu prizna 60 ECTS,
določenih s študijskim programom;
–
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet
pred 11. 6. 2004.
Na študijski program 3. stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju je mogoč tudi prehod iz študijskih programov 3. stopnje
vseh družboslovnih in pedagoških študijskih področij, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko
po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega programa,
ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Vodenje v vzgoji in izobraževanju, kar je v skladu s 5. in 6. členom
Meril za prehode.
Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je kandidat opravil in se mu lahko priznajo. Študent predloži uradni izpis iz
dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Komisija za znanstveno
raziskovalno dejavnost in podiplomski študij Pedagoške fakultete UM bo vlogo vsakega posameznega kandidata obravnavala
individualno in mu na osnovi proučitve določila obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi študijski program 3. stopnje
Vodenje v vzgoji in izobraževanju.
Način študija: izredni

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila.

