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I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


POUČEVANJE, smer: Predmetno poučevanje

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a) 1 študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja
38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta
2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževalne vede in izobraževanje
učiteljev, pedagoški študijski programi za različna predmetna področja (dvopredmetni
učitelj). Glede na predhodno predmetno področje kandidat pri vpisu v smer predmetno
poučevanje izbere eno ali več predmetnih področij študija na Pedagoški fakulteti UL.
Predmetna področja so: biologija, fizika, gospodinjstvo, kemija, matematika,
računalništvo, tehnika. Ob vpisu mora kandidat izkazati pridobljeno znanje in
kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter iz vseh izbranih
predmetnih področij študija.
Ti kandidati opravljajo študijski program v osnovnem obsegu 60 KT ECTS (en letnik
rednega študija).

a) 2 študijski program prve stopnje (UN ali VS) z ustreznih predhodnih strokovnih področij
(1. alineja 38.a člena ZVis) v obsegu 180 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih
od leta 2004 dalje, iz enega ali dveh predmetnih področij. Predmetna področja so:
biologija, fizika, gospodinjstvo, kemija, matematika, računalništvo, tehnika. Glede na
predhodno strokovno področje kandidat pri vpisu v smer predmetno poučevanje izbere
eno ali več predmetnih področij študija na Pedagoški fakulteti UL.
Ob vpisu mora kandidat izkazati pridobljeno znanje in kompetence iz vseh izbranih
predmetnih področij študija.
Ti kandidati morajo poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti
dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če mu je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, doseže manjkajoče kreditne točke z opravljanjem obveznosti v dodatnem
letniku, in sicer tako, da razliko do 300 KT, kar je pogoj za dokončanje druge stopnje,
nadoknadi z izbirnimi predmeti v programu druge stopnje.
b) 1 študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja
38.a člena ZVis), sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta 2004 dalje, če
kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti ki so bistvene za nadaljevanje študija
na izbrani smeri ter iz predmetov temeljnega pedagoškega študija.
Te obveznosti (v obsegu do 60 KT) se določijo glede na različnost strokovnega
področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Glede na
predhodno strokovno področje kandidat pri vpisu v smer predmetno poučevanje izbere
eno ali več predmetnih področij študija na Pedagoški fakulteti UL.
b) 2 študijski program prve stopnje (UN ali VS) v obsegu 180 KT z drugih strokovnih
področij (2. alineja 38.a člena ZVis), sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta
2004 dalje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija na izbrani smeri. Te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Glede na predhodno strokovno področje kandidat pri vpisu v smer predmetno
poučevanje izbere eno ali več predmetnih področij študija na Pedagoški fakulteti UL.
Ti kandidati morajo poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno opraviti
manjkajoče študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60
KT, ki jih opravijo kot dodatni letnik.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če jim je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, dosežejo manjkajoče kreditne točke z opravljanjem obveznosti v dodatnem
letniku, in sicer tako, da razliko do 300 KT, kar je pogoj za dokončanje druge stopnje,
nadoknadijo z izbirnimi predmeti v programu druge stopnje.
c)

Visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 180 KT z drugih
strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti ki so bistvene
za nadaljevanje študija na izbrani smeri. Te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Glede na predhodno strokovno področje kandidat pri vpisu v smer predmetno
poučevanje izbere eno ali več predmetnih področij študija na Pedagoški fakulteti UL.

Ti kandidati morajo poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno opraviti
manjkajoče študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60
KT, ki jih opravijo kot dodatni letnik.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če jim je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, dosežejo manjkajoče kreditne točke z opravljanjem obveznosti v dodatnem
letniku, in sicer tako, da razliko do 300 KT, kar je pogoj za dokončanje druge stopnje,
nadoknadijo z izbirnimi predmeti v programu druge stopnje.
d)

Za kandidate, ki so diplomirali na študijskih programih prve stopnje ki jih ni mogoče
uvrstiti v nobeno od navedenih skupin, Senat PeF sprejme obveznosti, ki so pogoj za
vpis na ta študijski program druge stopnje.

e)

Kandidati, ki so končali predhodno izobraževanje v tujini. Pogoje za vpis izpolnjujejo
tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot velja za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. Pred
vpisom v študijski program druge stopnje morajo ti kandidati opraviti postopek
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %),
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju
želene smeri študija (30 %).
Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70%.
Poleg splošnih pravil, ki veljajo za vpis na 2. stopnjo študija, velja še:
Pri vpisu v smer predmetno poučevanje kandidat izbere eno ali več predmetnih področij
študija na Pedagoški fakulteti UL. Ob vpisu mora kandidat izkazati pridobljeno znanje in
kompetence (vključno z dodatnim izobraževanjem iz točke A-2) iz predmetov temeljnega
pedagoškega študija ter iz vseh izbranih predmetnih področij študija. Predmetna področja so:
biologija, fizika, gospodinjstvo, kemija, matematika, računalništvo, tehnika.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo
vanj vpisanih najmanj 10 študentov.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014. V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati
obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014.



POUČEVANJE, smer: Poučevanje na razredni stopnji
 usmeritev: Poučevanje na razredni stopnji
 usmeritev: Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a) 1 študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja
38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta
2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževalne vede in izobraževanje
učiteljev, program razredni pouk in so dokazali znanje angleščine na mojstrski ravni
(Veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh
štirih zmožnostih, IELTS – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz
aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj
prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na
ravni C1, z oceno 8 ali več1. Ti kandidati opravljajo študijski program v osnovnem
obsegu 60 KT ECTS (en letnik rednega študija).
a) 2 visokošolski strokovni študijski program prve stopnje (UN ali VS) v obsegu 180 KT,
sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta 2004 dalje, iz sorodnih predhodnih
strokovnih področij, ki spadajo na področje ISCED 14 Izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev, če kandidat izkaže kompetence na področjih poučevanja na
razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena,
likovna in športna vzgoja; ter opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija na študijskem programu poučevanje na razredni stopnji. Kandidati
opravijo te obveznosti kot dodatni letnik v obsegu 60 KT.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če jim je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, dosežejo manjkajoče kreditne točke tako, da razliko do 300 KT, kar je
pogoj za dokončanje druge stopnje, nadoknadijo z izbirnimi predmeti v programu druge
stopnje.
Za vpis v usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa morajo kandidati
dokazati še znanje angleščine na mojstrski ravni (Veljavni izpiti: Cambridge Certificate
of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj
ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali
interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več.
b) 1 študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja
38.a člena ZVis), sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta 2004 dalje, če
kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence
iz predmetov
temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na
razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena,
likovna in športna vzgoja. Te obveznosti (v obsegu do 60 KT) se določijo glede na
različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1.
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študij.
1

S sivino so označeni pogoji za vpis na usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino.

Za vpis v usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa morajo kandidati
dokazati še znanje angleščine na mojstrski ravni (Veljavni izpiti: Cambridge Certificate
of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj
ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali
interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več.
b) 2 študijski program prve stopnje (UN in VS) v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij
(2. alineja 38.a člena ZVis), sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta 2004 dalje,
če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence
iz predmetov
temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na
razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena,
likovna in športna vzgoja. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Ti kandidati morajo poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti
dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če jim je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, dosežejo manjkajoče kreditne točke tako, da razliko do 300 KT, kar je
pogoj za dokončanje druge stopnje, nadoknadijo z izbirnimi predmeti v programu druge
stopnje.
Za vpis v usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa morajo kandidati
dokazati še znanje angleščine na mojstrski ravni (Veljavni izpiti: Cambridge Certificate
of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj
ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali
interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več.
c)

visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 180 KT z drugih
strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz
predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij
poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje,
glasbena, likovna in športna vzgoja. Te obveznosti (v obsegu do 60 KT) se določijo
glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem
na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študij.
Poleg tega morajo ti kandidati opraviti manjkajoče študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija v obsegu 60 KT, ki jih opravijo kot dodatni letnik.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če jim je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, dosežejo manjkajoče kreditne točke tako, da razliko do 300 KT, kar je
pogoj za dokončanje druge stopnje, nadoknadijo z izbirnimi predmeti v programu druge
stopnje.
Za vpis v usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa morajo kandidati
dokazati še znanje angleščine na mojstrski ravni (Veljavni izpiti: Cambridge Certificate
of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj
ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski

fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali
interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več.
d)

Za kandidate, ki so diplomirali na študijskih programih prve stopnje ki jih ni mogoče
uvrstiti v nobeno od navedenih skupin, Senat PeF sprejme obveznosti, ki so pogoj za
vpis na ta študijski program druge stopnje.

e)

Kandidati, ki so končali predhodno izobraževanje v tujini. Pogoje za vpis izpolnjujejo
tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot velja za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. Pred
vpisom v študijski program druge stopnje morajo ti kandidati opraviti postopek
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.
Za vpis v usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa morajo kandidati
dokazati še znanje angleščine na mojstrski ravni (Veljavni izpiti: Cambridge Certificate
of Advanced English – najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS – najmanj
ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali
interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %),
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju
želene smeri študija (30 %).
Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo
vanj vpisanih najmanj 10 študentov.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014. V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati
obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014.



POUČEVANJE, smer: Likovna pedagogika

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a) 1 študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij – likovno
pedagogiko na pedagoški fakultetah in ALUO s pedagoško andragoško izobrazbo (1.
alineja 38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od
leta 2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške
vede, program likovna pedagogika. Ta kandidat opravlja študijski program v osnovnem
obsegu 60 KT ECTS (en letnik rednega študija).
a) 2 univerzitetni študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij
(1. alineja 38.a člena ZVis) v obsegu 180 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih
od leta 2004 dalje. Ta kandidat mora poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT
uspešno zaključiti dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če mu je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, doseže manjkajoče kreditne točke z opravljanjem obveznosti v dodatnem
letniku, in sicer tako, da razliko do 300 KT, kar je pogoj za dokončanje druge stopnje,
nadoknadi z izbirnimi predmeti v programu druge stopnje.
b) 1 študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z drugih strokovnih področij (2.alineja
38.a člena ZVis), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz
predmetov temeljnega pedagoškega študija, svoje likovno znanje in kompetence pa
mora izkazati na likovnem preizkusu in z lastnimi likovnimi deli, ki jih po oblikovanih
kriterijih oceni komisija Oddelka za likovno pedagogiko.
Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih
lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
b) 2 univerzitetni študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih
strokovnihpodročij (2. alineja 38.a člena ZVis), če kandidat pred vpisom izkaže svoje
likovno znanje in kompetence na likovnem preizkusu in z lastnimi likovnimi deli, ki jih
po oblikovanih kriterijih oceni komisija Oddelka za likovno pedagogiko in pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidat pa jih
lahko opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Ta kandidat mora poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti
dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če mu je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, doseže manjkajoče kreditne točke z opravljanjem obveznosti tako, da

razliko do 300 KT, kar je pogoj za dokončanje druge stopnje, nadoknadi z izbirnimi
predmeti v programu druge stopnje.
c)

visokošolski strokovni študijski program v obsegu 180 KT, sprejet po zakonskih
določilih, veljavnih od leta 2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje
učiteljev in pedagoške vede, če kandidat izkaže svoje likovno znanje in kompetence na
likovnem preizkusu in z lastnimi likovnimi deli, ki jih po oblikovanih kriterijih oceni
komisija Oddelka za likovno pedagogiko ter opravi študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija v obsegu 60 KT, kandidat pa jih opravi kot dodatni letnik.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če mu je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, doseže manjkajoče kreditne točke z opravljanjem obveznosti tako, da
razliko do 300 KT, kar je pogoj za dokončanje druge stopnje, nadoknadi z izbirnimi
predmeti v programu druge stopnje.

d)

visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 180 KT z drugih
strokovnih področij, če kandidat izkaže svoje likovno znanje in kompetence na
likovnem preizkusu in z lastnimi likovnimi deli, ki jih po oblikovanih kriterijih oceni
komisija Oddelka za likovno pedagogiko in pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki
so bistvene za nadaljevanje študija.
Dodatne obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa
jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Poleg tega morajo ti kandidati opraviti manjkajoče študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija v obsegu 60 KT, ki jih opravijo kot dodatni letnik. Kandidatu se
lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je predhodno opravil med
študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom. Če mu je na podlagi
ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih obveznosti, doseže
manjkajoče kreditne točke z opravljanjem obveznosti tako, da razliko do 300 KT, kar je
pogoj za dokončanje druge stopnje, nadoknadi z izbirnimi predmeti v programu druge
stopnje.

e)

Za kandidate, ki so diplomirali na študijskih programih prve stopnje ki jih ni mogoče
uvrstiti v nobeno od navedenih skupin, Senat PeF sprejme obveznosti, ki so pogoj za
vpis na ta študijski program druge stopnje.

f)

kandidati, ki so končali predhodno izobraževanje v tujini. Pogoje za vpis izpolnjujejo
tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot velja za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. Pred
vpisom v študijski program druge stopnje morajo ti kandidati opraviti postopek
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %),
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju
želene smeri študija (30%).
Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo
vanj vpisanih najmanj 10 študentov.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014. V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. Likovni preizkus bo potekal 11. septembra
2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA, smer: Posebne razvojne in učne
težave

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V študijski program druge stopnje se lahko vpiše kdor je končal:
- smer posebne razvojne in učne težave
a) 1 študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja
38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta
2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede,
program Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Ti kandidati opravljajo
drugostopenjski študijski program v osnovnem obsegu 60 KT.
V smer »posebne razvojne in učne potrebe« se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so
končali prvostopenjski študijski program z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1.
alineja 38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od
leta 2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške
vede, program Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav pod pogojem, da
kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence s področja specialne in
rehabilitacijske pedagogike: diagnostike, načrtovanja, izvajanja in evalvacije programov
za osebe z motnjami v duševnem razvoju, dolgotrajno bolne osebe in gibalno ovirane
osebe. Te obveznosti lahko kandidati opravijo med študijem na 1. stopnji, v dosedanjih
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
b) 1 študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja
38.a člena ZVis),
- se v smer posebne razvojne in učne težave lahko vpiše, če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkaže predhodno
pridobljeno znanje in kompetence pri predmetih temeljnega pedagoškega študija ter
področij specialne in rehabilitacijske pedagogike: teoretične osnove specialne in
rehabilitacijske pedagogike, področje diagnostike, načrtovanja, izvajanja in evalvacije

programov za osebe z motnjami v duševnem razvoju, dolgotrajno bolne osebe, gibalno
ovirane osebe in osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Te obveznosti
se določijo individualno glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko
opravijo med študijem na 1. stopnji, v dosedanjih programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
b) 2 študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja
38.a člena ZVis), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence pri
predmetih temeljnega pedagoškega študija ter področij specialne in rehabilitacijske
pedagogike: teoretične osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike, področje
diagnostike, načrtovanja, izvajanja in evalvacije programov za osebe z motnjami v
duševnem razvoju, dolgotrajno bolne osebe, gibalno ovirane osebe, osebe s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter slepe in slabovidne osebe. Te
obveznosti se določijo individualno glede na različnost strokovnega področja in glede
na izbor smeri, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih
za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Za vpis v smer »posebne razvojne in učne težave« morajo kandidati poleg osnovnega
programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti dodatni letnik programa in tako zbrati
manjkajočih 60 KT.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
Če jim je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji priznan del dodatnih
obveznosti, dosežejo manjkajoče kreditne točke z opravljanjem obveznosti v dodatnem
letniku, in sicer tako, da razliko do 300 KT, kar je pogoj za dokončanje druge stopnje,
nadoknadijo z izbirnimi predmeti v programu druge stopnje.
c)

visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program v obsegu 180 KT, sprejet po
zakonskih določilih, veljavnih od leta 2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14
Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, če kandidat pred vpisom opravi študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno
znanje in kompetence pri predmetih temeljnega pedagoškega študija ter področij
specialne in rehabilitacijske pedagogike: teoretične osnove specialne in rehabilitacijske
pedagogike, področje diagnostike, načrtovanja, izvajanja in evalvacije programov za
osebe z motnjami v duševnem razvoju, dolgotrajno bolne osebe, gibalno ovirane
osebe, osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter slepe in slabovidne
osebe. Te obveznosti se določijo individualno glede na različnost strokovnega področja
in glede na izbor smeri, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
Študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 KT kandidati
opravijo kot dodatni letnik.
Za vpis v smer »posebne razvojne in učne težave« morajo kandidati poleg osnovnega
programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti dodatni letnik programa in tako zbrati
manjkajočih 60 KT.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti iz nabora predmetov dodatnega
letnika, če jih je predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi
izpitov pred vpisom. Če jim je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji
priznan del dodatnih obveznosti, dosežejo manjkajoče kreditne točke z opravljanjem
obveznosti v dodatnem letniku, in sicer tako, da razliko do 300 KT, kar je pogoj za
dokončanje druge stopnje, nadoknadijo z izbirnimi predmeti v programu druge stopnje.

d)

visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 180 KT z drugih
strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence pri
predmetih temeljnega pedagoškega študija ter področij specialne in rehabilitacijske
pedagogike: teoretične osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike, področje
diagnostike, načrtovanja, izvajanja in evalvacije programov za osebe z motnjami v
duševnem razvoju, dolgotrajno bolne osebe, gibalno ovirane osebe, osebe s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter slepe in slabovidne osebe. Te
obveznosti (v obsegu do 60 KT) se določijo individualno glede na različnost
strokovnega področja in glede na izbrano smer, kandidati pa jih lahko opravijo med
študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred
vpisom v magistrski študij.
Za vpis v smer »posebne razvojne in učne težave« morajo kandidati poleg osnovnega
programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti dodatni letnik programa in tako zbrati
manjkajočih 60 KT.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti iz nabora predmetov dodatnega
letnika, če jih je predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi
izpitov pred vpisom. Če jim je na podlagi ustreznih predmetov iz študija na prvi stopnji
priznan del dodatnih obveznosti, dosežejo manjkajoče kreditne točke z opravljanjem
obveznosti v dodatnem letniku, in sicer tako, da razliko do 300 KT, kar je pogoj za
dokončanje druge stopnje, nadoknadijo z izbirnimi predmeti v programu druge stopnje.

e)

Kandidati, ki so končali predhodno izobraževanje v tujini. Pogoje za vpis izpolnjujejo
tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot velja za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. Pred
vpisom v študijski program druge stopnje morajo ti kandidati opraviti postopek
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %),
- izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju
želene smeri študija (30 %).
Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni za smer Posebne razvojne in učne težave
Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo
vanj vpisanih najmanj 10 študentov.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014. V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati
obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014.

III. Magistrski študijski program 2. stopnje:


SOCIALNA PEDAGOGIKA

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a)

študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z ustreznega strokovnega področja
socialne pedagogike.

b)

študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT, iz drugih strokovnih področij, če pred
vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini
med 10 in 60 kreditnih točk. O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije,
pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega
področja.
Kandidat/kandidatka lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študijski program.
študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v
program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk.
O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, psitojne za podiplomski študij
druge stopnje PeF UL glede na različnost strokovnega področja.

c)

Kandidat/kandidatka lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji,
v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študijski program.
pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot velja za kandidatke in
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti
postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

d)

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- višina povprečne ocene na dodiplomskem študiju (60%) in ocena diplomskega dela
ali druge oblike zaključka študija (10 %),
-

izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju
socialne pedagogike (30 %).

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni

Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo
vanj vpisanih najmanj 10 študentov.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014. V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati
obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014.

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje:


LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:
a)

študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja
38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta
2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14 (Izobraževanje učiteljev in pedagoške
vede) in hkrati tudi ISCED 72 (Zdravstvo), program Logopedija in surdopedagogika. Ti
kandidati opravljajo študijski program v osnovnem obsegu 60 KT ECTS (en letnik
rednega študija).

b) 1 študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja
38.a člena ZVis), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence s področja
Logopedije in surdopedagogike; te obveznosti se določijo individualno glede na
različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študijski program. Med bistvene študijske obveznosti za nadaljevanje študija
sodijo znanja in kompetence iz naslednjih področij: medicinske vsebine, jezikoslovne
vsebine, splošne in specifične logopedske vsebine, splošne in specifične
surdopedagoške vsebine.
Za te kandidate se zahteva tudi naslednje:
1.

2.

3.

posebna nadarjenost: študent v komunikaciji realizira verbalno: neverbalno v
razmerju 1:1
- Kot potencialni tolmač za znakovni jezik gluhih mora biti neverbalno in
verbalno izrazen, kar dokaže s preiskusom pred vpisom.
psihofizične sposobnosti: študent nima govorno jezikovne motnje, kar dokazuje s
potrdilom zdravstvene organizacije, ki ga izda logoped.
- Kot bodoči govorno jezikovni terapevt sam ne more imeti govorno
jezikovne motnje.
ustrezne delovne izkušnje: predstavljajo 2 leti dela z gluhimi in naglušnimi oz. z
otroki z govorno jezikovnimi težavami v komunikaciji.

Kandidatom, ki opravljajo dodatni obseg zaradi manjšega obsega študija na prvi
stopnji, ali ker ne izkazujejo vseh zahtevanih študijskih rezultatov, morajo dodatni
obseg opraviti pred vstopom v program druge stopnje.

b) 2 študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja
38.a člena ZVis), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence s področja
Logopedije in surdopedagogike; te obveznosti se določijo individualno glede na
različnost strokovnega področja in dodatnega letnika, kandidati pa jih lahko opravijo
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.
Med bistvene študijske obveznosti za nadaljevanje študija sodijo znanja in kompetence
iz naslednjih področij: medicinske vsebine, jezikoslovne vsebine, splošne in specifične
logopedske vsebine, splošne in specifične surdopedagoške vsebine.
Za te kandidate se zahteva tudi naslednje:
1.

2.

3.

posebna nadarjenost: študent v komunikaciji realizira verbalno: neverbalno v
razmerju 1:1
- Kot potencialni tolmač za znakovni jezik gluhih mora biti neverbalno in
verbalno izrazen, kar dokaže s preiskusom pred vpisom.
psihofizične sposobnosti: študent nima govorno jezikovne motnje, kar dokazuje s
potrdilom zdravstvene organizacije, ki ga izda logoped.
- Kot bodoči govorno jezikovni terapevt sam ne more imeti govorno
jezikovne motnje.
ustrezne delovne izkušnje: predstavljajo 2 leti dela z gluhimi in naglušnimi oz. z
otroki z govorno jezikovnimi težavami v komunikaciji.

Ti kadidati morajo poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti
dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT. Predmetnik dodatnega
letnika je sestavni del predmetnika tega študijskega programa.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
c)

visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program v obsegu 180 KT, sprejet po
zakonskih določilih, veljavnih od leta 2004 dalje, ki spada na področje ISCED 14
Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, in ISCED 72 (Zdravstvo), program
Logopedija in surdopedagogika, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti,
ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in
kompetence s področja Logopedije in surdopedagogike. Te obveznosti se določijo
individualno glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.
Ti kandidati morajo poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti
dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT. Predmetnik dodatnega
letnika je sestavni del predmetnika tega študijskega programa.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.

d)

visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 180 KT z drugih
strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence s
področja Logopedije in surdopedagogike; te obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študijski program.

Med bistvene študijske obveznosti za nadaljevanje študija sodijo znanja in kompetence
iz naslednjih področij: medicinske vsebine, jezikoslovne vsebine, splošne in specifične
logopedske vsebine, splošne in specifične surdopedagoške vsebine.
Za te kandidate se zahteva tudi naslednje:
1.

2.

3.

posebna nadarjenost: študent v komunikaciji realizira verbalno: neverbalno v
razmerju 1:1
- Kot potencialni tolmač za znakovni jezik gluhih mora biti neverbalno in
verbalno izrazen, kar dokaže s preiskusom pred vpisom.
psihofizične sposobnosti: študent nima govorno jezikovne motnje, kar dokazuje s
potrdilom zdravstvene organizacije, ki ga izda logoped.
- Kot bodoči govorno jezikovni terapevt sam ne more imeti govorno
jezikovne motnje.
ustrezne delovne izkušnje: predstavljajo 2 leti dela z gluhimi in naglušnimi oz. z
otroki z govorno jezikovnimi težavami v komunikaciji.

Ti kandidati morajo poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti
dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT. Predmetnik dodatnega
letnika je sestavni del predmetnika tega študijskega programa.
Kandidatu se lahko priznajo posamezne obveznosti s tega seznama, če jih je
predhodno opravil med študijem na prvi stopnji oziroma na podlagi izpitov pred vpisom.
e)

za kandidate, ki so diplomirali na študijskih programih prve stopnje in jih ni mogoče
uvrstiti v nobeno od navedenih skupin, senat PeF sprejme obveznosti, ki so pogoj za
vpis na ta študijski program druge stopnje.

f)

Kandidati, ki so končali predhodno izobraževanje v tujini. Pogoje za vpis izpolnjujejo
tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod
enakimi pogoji, kot velja za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. Pred
vpisom v študijski program druge stopnje morajo ti kandidati opraviti postopek
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Študent mora do zaključka
svojega študija na drugi stopnji dokazati aktivno znanje slovenskega jezika in znanje o
slovenskem jeziku.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (20 %),
- izbirni izpit, s katerim kandidat dokaže poznavanje vsebin iz audiologije in
elektroakustike, fonetike, metod dela z gluhimi/naglušnimi, metod logopedskega dela
na prvi stopnji (20 %).
Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.
Kandidat lahko izkaže kompetence iz tretje alineje tudi s potrdili o opravljenem izobraževanju
na ustreznih področjih, ki jih je kandidat doslej opravil. Pri tem se lahko upošteva tudi
ustrezna znanja, pridobljena v dodiplomskem izobraževanju, ki presegajo 180 KT .
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014. V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati
obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014.

V. Magistrski študijski program 2. stopnje:


PREDŠOLSKA VZGOJA

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je
končal:
a)
Študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT, ali visokošolski strokovni študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja predšolska
vzgoja, brez dodatnih obveznosti (1. alineja 38.a člena ZViS).
b)

študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT, ali univerzitetni/visokošolski
strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če
pred vpisom opravi študijske obveznosti v višini med 10 in 60 kreditnih točk, ki so
bistvene za nadaljevanje študija (2. alineja 38.a člena ZViS). O obveznostih odloči
Senat PeF UL na predlog Komisije za podiplomski študij druge stopnje PeF UL glede
na različnost strokovnega področja. Kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred
vpisom v magistrski študijski program.

c)

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo
opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (40 %),
- dosežki na področju predšolske vzgoje (npr. objavljeni strokovni in znanstveni prispevki,
nagrade, sodelovanje v projektih, vodenje vrtcev) (30 %),
* izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene
smeri študija (30 %).
Vpis po merilih za prehode
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi
(Ur.l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med
študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11).
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem
študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril)
oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in

2.

med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa.

Študent lahko prehaja v študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja tudi iz
univerzitetnih študijskih programov, veljavnih pred 11. 6. 2004.
Pri prehodih se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.
O priznavanju neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat PeF
UL na predlog Komisije za priznavanje neformalnega izobraževanja in na podlagi pisne vloge
študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje
in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje
neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji 29. 5. 2007,
in Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in
izkušenj, sprejetem na seji Senata PeF dne 18. 05. 2006.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali
tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril).
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj
za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril).
Poleg vseh navedenih pogojev mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v študijski
program, v katerega prehaja.
Prošnje kandidatov za prehod na magistrski študijski program druge stopnje Predšolska
vzgoja bo individualno obravnavala Komisija za podiplomski študij 2. stopnje, skladno z Merili
za prehode med študijskimi programi, Pravili PeF in Statutom Univerze v Ljubljani.
Kraj izvajanja: Pedagoška fakulteta, Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014.V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati
obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo
izkoristiti pravico do vpisa po merilih za prehode, je 17. september 2014.

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje:


SUPERVIZIJA, OSEBNO IN ORGANIZACIJSKO SVETOVANJE

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše kdor je končal:
a)
Študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja
38.a člena ZVis) v obsegu 180 KT, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih od leta
2004 dalje, z naslednjih področij: družboslovje, humanistika, zdravstvo. Kandidat mora
imeti najmanj 4 leta delovnih izkušenj pri poklicnem strokovnem delu z ljudmi (skladno
z merili Združenja nacionalnih organizacij za supervizijo v Evropi - ANSE)
b)

Študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij (2. Alineja
38.a člena ZVis), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene
za nadaljevanje študija. Te obveznosti (v obsegu do 60 KT) se določijo glede na
različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1.
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študij. Kandidat mora imeti najmanj 4 leta delovnih izkušenj pri poklicnem
strokovnem delu z ljudmi (skladno z merili Združenja nacionalnih organizacij za
supervizijo v Evropi - ANSE)

c)

Za kandidate, ki so diplomirali na študijskih programih prve stopnje, ki jih ni mogoče
uvrstiti v nobeno od navedenih skupin, Senat PeF sprejme obveznosti, ki so pogoj za
vpis na ta študijski program druge stopnje.

d)

Kandidati, ki so končali predhodno izobraževanje v tujini
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 svoje
šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program druge stopnje morajo ti kandidati
opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Kandidatom, ki so končali študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ECTS, se lahko
prizna do 60 KT ECTS (odvisno od predhodnega študija) iz njihovega dodiplomskega študija.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (40 %)
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %)
- opravljeni treningi in izobraževanja s področja svetovanja, terapije, osebnega razvoja,
izobraževanja, vodenja in organizacije (50 %).
Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se
povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 50 %.
Kandidat lahko izkaže kompetence iz tretje alineje tudi s potrdili o opravljenem izobraževanju
na ustreznih področjih, ki jih je kandidat doslej opravil. Pri tem se lahko upošteva tudi
ustrezna znanja, pridobljena v dodiplomskem izobraževanju, ki presegajo 180 KT.
Vpis po merilih za prehode
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi
(Ur.l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med
študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11).

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem
študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril)
oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa.
Študent lahko prehaja v študijski program druge stopnje Supervizija, osebno in
organizacijsko svetovanje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, veljavnih pred 11. 6.
2004.
Pri prehodih se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.
O priznavanju neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat PeF
UL na predlog Komisije za priznavanje neformalnega izobraževanja in na podlagi pisne vloge
študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje
in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje
neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji 29. 5. 2007,
in Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in
izkušenj, sprejetem na seji Senata PeF dne 18. 05. 2006.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali
tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril).
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj
za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril).
Poleg vseh navedenih pogojev mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v študijski
program, v katerega prehaja.
Prošnje kandidatov za prehod na magistrski študijski program druge stopnje Supervizija,
osebno in organizacijsko svetovanje bo individualno obravnavala Komisija za podiplomski
študij 2. stopnje, skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, Pravili PeF in
Statutom Univerze v Ljubljani.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo. **Študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj
vpisanih najmanj 10 študentov
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014.O izpolnjevanju pogojev bodo
kandidati obveščeni najkasneje do 30. 09. 2014.

VII. Magistrski študijski program 2. stopnje:


POMOČ Z UMETNOSTJO

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program Pomoč z umetnostjo se lahko vpiše:
a)
kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja
(1. alineja 38.a člena ZVis): specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna
pedagogika, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, muzikologija, umetnost in
humanistika, družboslovje, razredni pouk, psihologija, pedagogika, socialno delo,
predšolska vzgoja, zdravstvo (delovna terapija, fizioterapija), v obsegu vsaj 180 KT.
b)

kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2.
alineja 38.a člena ZVis), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za
podiplomski študij druge stopnje PeF glede na različnost strokovnega področja in
obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.

c)

kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih
določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: specialna in
rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, likovna pedagogika, glasbena
pedagogika, muzikologija, umetnost in humanistika, družboslovje, razredni pouk,
psihologija, pedagogika, socialno delo, predšolska vzgoja, zdravstvo (delovna terapija,
fizioterapija).

d)

kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih
določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom
opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi
Komisija za podiplomski študij PeF druge stopnje glede na različnost strokovnega
področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske
obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

e)

pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in
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 omejitev vpisa:
Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih, ki izpolnjujejo vse splošne
vpisne pogoje, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira
kandidatk in kandidatov opravi na podlagi naslednjih meril:
 povprečna ocena študija na prvi stopnji (35 %);
 ocena diplomskega dela (15 %);
 izbirni izpit (50 %)*.
Če je kandidat predhodni študij zaključil z zadnjo opravljeno obveznostjo in ne z diplomskim
ali seminarskim delom, se povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 50 %.
*Na izbirnem izpitu je možno doseči 50 %, ki obsegajo:

-

35 % intervju s kandidatom o njegovem načrtu raziskovanja in profesionalnem
razvoju na področju študijskega programa;
15 % delovne izkušnje oz. praksa pri delu z ljudmi ter praksa na enem ali več
področjih umetnostnega izražanja (gledališče, glasba, telesno izražanje in ples,
likovno in drugo oblikovno izražanje), pri čemer vsako leto prinese 5 %;
10 % dodatno usposabljanje (stalno strokovno izpopolnjevanje, vseživljenjsko
učenje; 12 ur dodatnega usposabljanja pomeni 1 %).

Vpis po merilih za prehode
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi
(Ur.l. št. 95/2010).
Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem
študijskem programu druge stopnje Pomoč z umetnostjo (drugi študijski program).
a) Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje prizna vsaj
polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi, Ur.l.
št.95/2010, 6. člen).
b) Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih 60 ECTS, se kandidatu
dovoli vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Pomoč z umetnostjo.
V tem primeru je mogoč prehod:
b.1. iz študijskih programov 2. stopnje, z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod
točko o vpisnih pogojih v ta študijski program,
b.2. iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11. 6. 2004, z ustreznih
strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program.
c) Pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v
tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v
Sloveniji.
Kraj izvajanja: Pedagoška fakulteta, Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo. **Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 10 študentov.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014.V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati
obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo
izkoristiti pravico do vpisa po merilih za prehode, je 17. september 2014.

VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje:


MUZEJSKA PEDAGOGIKA

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
a)
Kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (1. alineja
38.a člena ZVis) - izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (KLASIUS-P: 14),
umetnost (KLASIUS-P: 210 (umetnost), 211 (umetnostna zgodovina, slikarstvo,
kiparstvo), 212 (glasba, ples, dramska umetnost)), humanistika (KLASIUS-P: 22) in
družbene vede (KLASIUS-P: 310 (družbene vede), 311 (psihologija), 312 (sociologija
in študije kultur), 313 (politologija, odnosi posameznik-družba-država)), v obsegu vsaj
180 KT, brez dodatnih obveznosti.
b)

Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja
38.a člena ZVis), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki
so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij
druge stopnje PeF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60
kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študijski program.

c)

kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih,
veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja, določenega pod točko
a.

d)

kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih,
veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija
za podiplomski študij PeF druge stopnje glede na različnost strokovnega področja in
obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.

e)

pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo
opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (50 %);
- ocena diplomskega dela (10 %);
- izbirni izpit (40 %)*.
Če je kandidat predhodni študij zaključil z zadnjo opravljeno obveznostjo in ne z diplomskim
ali seminarskim delom, se povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 60 %.
*Na izbirnem izpitu je možno doseči 40 %, ki obsegajo:
- 40 % intervju s kandidatom o smernicah raziskovanja in profesionalnega razvoja.

Vpis po merilih za prehode
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi
(Ur.l. št. 95/2010).
Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem
študijskem programu druge stopnje Muzejska pedagogika (drugi študijski program).
Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje prizna vsaj
polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi, Ur.l.
št.95/2010, 6. člen).
Če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih 60 ECTS, se kandidatu dovoli vpis v 2.
letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Muzejska pedagogika. V tem
primeru je mogoč prehod:
a) iz študijskih programov 2. stopnje, z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod točko
o vpisnih pogojih v ta študijski program,
b) iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11. 6. 2004, z ustreznih
strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program,
c) pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v
tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v
Sloveniji.
Kraj izvajanja: Pedagoška fakulteta, Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo. **Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 10 študentov.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014.V primeru omejitve vpisa bo
izbirni izpit potekal 22. septembra 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati
obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo
izkoristiti pravico do vpisa po merilih za prehode, je 17. september 2014.

IX. Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje:


KOGNITIVNA ZNANOST

Izvajalke: UL Medicinska fakulteta, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL
Pedagoška fakulteta, UL Filozofska fakulteta
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
a)

Študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: filozofija, medicina,
računalništvo, psihologija, jezikoslovje, pedagoške vede, antropologija, sociologija,

kulturologija, matematika in biologija.
b)

Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij. Kandidat, ki je opravil
študijski program prve stopnje iz področij, ki niso našteta v točki a), mora opraviti
predmeta Uvod v filozofijo (5KT) in Kognitivna nevroznanost (5KT) ali druga predmeta
z ustrezno vsebino v velikosti skupaj najmanj 10 KT.

c)

Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z naslednjih strokovnih iz
področij naštetih v točki a).

d)

Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih
področij.
Kandidat, ki je opravil program prve stopnje iz področij, ki niso našteta v točki a), mora
opraviti predmeta Uvod v filozofijo (5 KT) in Kognitivna nevroznanost (5KT) ali druga
predmeta z ustrezno vsebino v velikosti skupaj najmanj 10 KT.

V skladu s 121. členom Statuta UL pogoje za vpis na drugostopenjski študij Kognitivna
znanost izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno prvostopenjsko izobraževanje, navedeno
pod točkama a) in b) v tujini. Enakovrednost izobrazbe se ugotavlja v postopku priznavanja
tujega izobraževanja na nadaljnje izobraževanje. Postopek vodi pooblaščena oseba UL,
vsebinsko o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča Programski svet skladno s 77.
oz. 47. členom Statuta UL. Kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini se
vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Nujni pogoj za vpis je znanje angleškega jezika (razvidno iz dokazila, ki ga kandidat priloži k
prošnji za vpis).
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju 50 %
- oceno diplomskega izpita oz. diplomske naloge
50 %
(V primeru, da prvostopenjski študij ne vsebuje diplomskega dela je povprečna ocena vredna
100 %)
Vpis po merilih za prehode
Prehod v 2. letnik drugostopenjskega študijskega programa Kognitivna znanost je mogoč
a) Med univerzami. Študent preide na predlagani program iz študijskih programov 2.
stopnje kognitivne znanosti pod naslednjimi pogoji:
 Kandidat mora za prehod na drugostopenjski univerzitetni študijski program
KZ izpolnjevati pogoje za prehod v višji letnik drugostopenjskega programa, v
katerega je vpisan.
 Kandidat mora za prehod na drugostopenjski univerzitetni študijski program
KZ izpolnjevati pogoje za prehod za vpis v 1. letnik.
 O možnostih prehoda kandidata na predlagani študijski program odloča
Programski svet študija, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za
prehod.
 Programski svet kandidatu predpiše diferencialne izpite in druge obveznosti
(iz nabora temeljnih predmetov drugostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa KZ v skupnem obsegu do 60 KT), ki jih mora kandidat
izpolniti pred nadaljevanjem študija.

b) Z univerzitetnih magistrskih študijskih programov filozofija, medicina, računalništvo,
psihologija, jezikoslovje, pedagoške vede, antropologija, sociologija, kulturologija,
matematika in biologija.po starem programu. Tem kandidatom Programski svet prizna
študijske obveznosti v obsegu 60 KT, v individualnem programu pa se jim določi še
obveznost v višini 60 KT, potrebne za pridobitev drugostopenjskega naziva.
c) S študijskih programov 2. stopnje z drugega sorodnega strokovnega področja ali iz
univerzitetnih študijskih programov po starem programu s sorodnega strokovnega
področja. Prehod je možen pod naslednjimi pogoji:
 Kandidat mora za prehod na drugostopenjski univerzitetni študijski program
KZ izpolnjevati pogoje za prehod v višji letnik drugostopenjskega programa, v
katerega je vpisan.
 Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v 1. letnik drugostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa KZ.
 O možnostih prehoda kandidata na predlagani študijski program odloča
Programski svet, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod.
 Programski svet kandidatu predpiše diferencialne izpite in druge obveznosti
(iz nabora temeljnih predmetov drugostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa KZ) v skupnem obsegu 10 do 60 KZ, ki jih mora
kandidat opraviti ped nadaljevanjem študija.
Pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je
navedeno v točkah od a) do c) v tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Kraj izvajanja:
- Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljana
- Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
- Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
- Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
- En semester na izbrani članici mednarodnega konzorcija Mei:CogSci (Middle European
Intedisciplinary Master Programme in Cognitive Science), ki ga sestavljajo: Univerza na
Dunaju, Univerza Komenski v Bratislavi, Tehnična univerza v Budimpešti, Univerza v
Zagrebu.
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo;
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 05. septembra 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014.Programski svet bo z vsakim
prijavljenimi kandidatom pred vpisom opravil individualni razgovor. O datumu razgovora bodo
kandidati obveščeni po elektronski pošti. O izpolnjevanju pogojev bodo kandidati obveščeni
najkasneje do 30. septembra 2014. Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti
pravico do vzporednega študija, je 17. september 2014.

X. Magistrski študijski program 2. stopnje:


INKLUZIVNA PEDAGOGIKA

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki so zaključili enega izmed
spodaj navedenih študijskih programov:
a)

študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (1. alineja 38.a člena
ZVis), pedagogika, andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska
pedagogika, logopedija in surdopedagogika, tiflopedagogika in pedagogika specifičnih
učnih težav, razredni pouk, psihologija, socialno delo, v obsegu vsaj 180 KT, brez
dodatnih obveznosti.

b)

študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja 38.a člena
ZVis), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij
druge stopnje PeF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60
kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi
stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študijski program.

c)

visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih
pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, določenih pod točko 29.a.

d)

visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih
pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za
podiplomski študij PeF druge stopnje glede na različnost strokovnega področja in
obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov
pred vpisom v magistrski študijski program.

e)

pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in
kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo
opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
•
ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija* (10 %),
•
opravljena izobraževanja** s področja vzgoje in izobraževanja rizičnih skupin otrok in
mladostnikov, svetovanja, osebnega razvoja, vodenja in organizacije (30 %).
*Če kandidat/-ka na predhodnem študiju ni opravljal/-a diplome ali druge oblike zaključka
študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.
**Kandidat/-ka mora kompetence iz tretje alineje izkazati tudi s potrdili o opravljenem
izobraževanju na ustreznih področjih, ki jih je doslej opravil/-a.

Vpis po merilih za prehode
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi
(Ur.l. št. 95/2010).
Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem
študijskem programu druge stopnje Inkluzivna pedagogika (drugi študijski program).
Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje prizna vsaj
polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi, Ur.l.
št.95/2010, 6. člen).
Če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih 60 ECTS, se kandidatu dovoli vpis v 2.
letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Inkluzivna pedagogika. V tem
primeru je mogoč prehod:
a) iz študijskih programov 2. stopnje, z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod točko
o vpisnih pogojih v ta študijski program,
b) iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11. 6. 2004, z ustreznih
strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program,
c) pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v
tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v
Sloveniji.
Kandidati, ki prehajajo v ta študijski program, morajo izpolnjevati tudi vpisne pogoje, ki se
nanašajo na ustrezne delovne izkušnje (gl. točko vpisnih pogojev).
Kraj izvajanja: Pedagoška fakulteta, Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo. **Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih
najmanj 10 študentov.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 28. avgusta 2014 oddati prijavo za vpis.
Rok za oddajo vseh potrebnih dokazil je 15. september 2014. O izpolnjevanju pogojev bodo
kandidati obveščeni najkasneje do 30. septembra 2014.

