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Poučevanje
- Predmetno poučevanje
- Predmetno področje biologija
- Predmetno področje fizika
- Predmetno področje gospodinjstvo
- Predmetno področje kemija
- Predmetno področje matematika
- Predmetno področje računalništvo
- Predmetno področje tehnika
- Poučevanje na razredni stopnji
- Poučevanje na razredni stopnji
- Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
- Likovna pedagogika
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
- Posebne razvojne in učne težave
Logopedija in surdopedagogika
Socialna pedagogika
Predšolska vzgoja
Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje
Pomoč z umetnostjo
Muzejska pedagogika
Kognitivna znanost
Inkluzivna pedagogika
Edukacijske politike

I. Magistrski študijski program 2. stopnje Poučevanje


Poučevanje, smer: Predmetno poučevanje

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
Glede na predmetno področje predhodnega študija kandidatka oziroma kandidat pri vpisu v
smer predmetno poučevanje izbere eno ali dve predmetni področji oziroma usmeritvi
študijskega programa.
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja predmetnega poučevanja
oziroma poučevanja naravoslovno-matematičnih predmetov – biologija, gospodinjstvo,
fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika (Izobraževanje učiteljev naravoslovnomatematičnih predmetov).
b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega
področja predmetnega poučevanja oziroma poučevanja naravoslovno-matematičnih
predmetov – biologija, gospodinjstvo, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika
(Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov), če pred vpisom v program
opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.

c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk.
Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in
izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili
delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je
vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in
izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski
študij 2. stopnje UL PEF, 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.
d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk 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. Kandidat mora pred
vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu
15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih
izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih
točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih
odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, 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.
e) 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 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 %),
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%.
Pogoji za prehajanje med programi
Prehod v magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Predmetno poučevanje
ni mogoč.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem
za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.


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

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji za usmeritev Poučevanje na razredni stopnji:
V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na razredni
stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji, se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji
(Izobraževanje učiteljev razrednega pouka).
b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega
področja poučevanje na razredni stopnji (Izobraževanje učiteljev razrednega pouka), če
pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.
c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk.
Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in
izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili
delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa na prvi ali
drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja
v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije za
podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, 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.
d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk 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. Kandidat mora pred
vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu
15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih
izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je
vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in
izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski
študij 2. stopnje UL PEF, 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.
e) 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 program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen
nadaljevanja študija.
Vpisni pogoji za usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino:
V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na razredni
stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji
(Izobraževanje učiteljev razrednega pouka). Pred vpisom v program morajo kandidati
dokazati 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) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk, z ustreznega strokovnega
področja poučevanje na razredni stopnji (Izobraževanje učiteljev razrednega pouka). Pred
vpisom v program morajo kandidati:
- dokazati 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.) in
- opraviti dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.
c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk, iz drugih strokovnih področij, če
pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini
med 10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje
na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati
izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega
programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v
vzgoji in izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za
podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, 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. Pred
vpisom v program morajo kandidati dokazati 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) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk 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. Kandidat mora pred
vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu
15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih
izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih
točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih
odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, 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.
Pred vpisom v program morajo kandidati dokazati tudi 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).
e) 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 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 %),

- 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 %.
Pogoji za prehajanje med programi
Prehod v magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na
razredni stopnji ni mogoč.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.


Poučevanje, smer: Likovna pedagogika

Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Likovna pedagogika se lahko
vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja likovne pedagogike
(Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov).
b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega
področja likovne pedagogike (Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških
predmetov), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim
programom.
c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk.
Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in
izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili
delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je
vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in
izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski
študij 2. stopnje UL PEF, 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.

d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk 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. Kandidat mora pred
vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu
15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih
izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih
točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih
odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, 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.
e) 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 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 %),
- 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 %.
Pogoji za prehajanje med programi
Prehod v magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Likovna pedagogika ni
mogoč.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje Specialna in rehabilitacijska
pedagogika


smer: Posebne razvojne in učne težave

Trajanje študija: 1 leto

Vpisni pogoji za smer Posebne razvojne in učne težave:
V magistrski študijski program druge stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer
Posebne razvojne in učne težave, se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja specialne in rehabilitacijske
pedagogike.
b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega
področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, če pred vpisom v program opravi dodatni
letnik, predpisan s tem študijskim programom.
c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk.
Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in
izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili
delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je
vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in
izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski
študij 2. stopnje UL PEF, 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.
d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk 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. Kandidat mora pred
vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu
15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih
izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih
točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih
odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, 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.
e) 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 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 %),
- 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 %.
Pogoji za prehajanje med programi
Prehod v magistrski študijski program druge stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika
ni mogoč.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni in izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

III. Magistrski študijski program 2. stopnje Logopedija in surdopedagogika
Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program druge stopnje Logopedija in surdopedagogika se lahko vpiše,
kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja logopedije in
surdopedagogike.
b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega
področja logopedije in surdopedagogike, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik,
predpisan s tem študijskim programom.
c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk, ali univerzitetni študijski program
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk.
Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in
izobraževanja ter zdravstva in socialnega skrbstva v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje
bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku
študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk
praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma na področju
zdravstva in socialnega varstva. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije
za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, 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.
Za te kandidate se zahteva tudi naslednje:
1. 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 preizkusom pred vpisom.
2. 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.
3. ustrezne delovne izkušnje: predstavljajo 2 leti dela z gluhimi in naglušnimi oz. z otroki z
govorno jezikovnimi težavami v komunikaciji.
d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk 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. Kandidat mora pred
vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja ter
zdravstva in socialnega skrbstva v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati
izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega
programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega

pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma na področju zdravstva in
socialnega varstva. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski
študij 2. stopnje UL PEF, 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.
Za te kandidate se zahteva tudi naslednje:
1. 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 preizkusom pred vpisom.
2. 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.
3. ustrezne delovne izkušnje: predstavljajo 2 leti dela z gluhimi in naglušnimi oz. z otroki z
govorno jezikovnimi težavami v komunikaciji.
e) 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 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 (20 %),
- izbirni izpit, s katerim kandidat dokaže poznavanje vsebin iz avdiologije 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 80 %.
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 kreditnih točk.
Pogoji za prehajanje med programi
Prehod v magistrski študijski program druge stopnje Logopedija in surdopedagogika ni mogoč.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika
Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program druge stopnje Socialna pedagogika se lahko vpiše, kdor je
končal:
a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja socialne pedagogike.
b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega
področja socialne pedagogike, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan
s tem študijskim programom.
c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk.
Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in
izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili
delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je
vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in
izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski
študij 2. stopnje UL PEF, 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.
d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk 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. Kandidat mora pred
vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu
15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih
izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih
točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih
odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, 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.
e) 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 program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen
nadaljevanja študija.
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 %.
Pogoji za napredovanje po programu
Prehod v magistrski študijski program druge stopnje Socialna pedagogika ni mogoč.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9.), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

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 kreditnih točk, ali visokošolski strokovni
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja predšolska
vzgoja, brez dodatnih obveznosti (Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).
b) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk z ustreznega strokovnega
področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (Izobraževanje vzgojiteljev
predšolskih otrok).
c) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk, ali univerzitetni/visokošolski
strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred
vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med
10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na
področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati
izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega
programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v
vzgoji in izobraževanju.
O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje
UL PEF, 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.
d) 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 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 %).
Pogoji za prehajanje med programi
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva,
Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O
vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa.
Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred
vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v
višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik programa.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vpisa po merilih za prehode,
je 1. september 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

VI. Magistrski študijski program 2. stopnje Supervizija, osebno in organizacijsko
svetovanje
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program druge stopnje Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje
se lahko vpišejo tisti, ki imajo najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj pri poklicnem strokovnem
delu z ljudmi in so končali:
a) Študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk ali univerzitetni/visokošolski
strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij:
družboslovje, humanistika, zdravstvo.
b) Študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk ali univerzitetni/visokošolski
strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred
vpisom v program opravijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini
med 10 in 60 kreditnih točk. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije,
pristojne za podiplomski študij druge stopnje UL PEF, 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 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 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 %)

- 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.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva,
Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O
vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa.
Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred
vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v
višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik programa.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca
po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila
največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca
prijave elektronsko v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem
za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

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: 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 kreditnih točk.
b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu vsaj
180 kreditnih točk, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL 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 2. stopnje UL 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.
e) 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 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:
25 % 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 %).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva,
Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O
vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa.
Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred
vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v
višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik programa.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet

dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vpisa po merilih za prehode,
je 1. september 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

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 − izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev, umetnost, umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo,
glasba, ples, dramska umetnost, humanistika in družbene vede, psihologija, sociologija in
študije kultur, politologija, odnosi posameznik-družba-država − v obsegu vsaj 180 kreditnih
točk, brez dodatnih obveznosti.
b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu vsaj
180 kreditnih točk, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL 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 2. stopnje UL 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.
e) 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 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 obsega:
40 % intervju s kandidatom o smernicah raziskovanja in profesionalnega razvoja.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva,
Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O
vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa.
Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred
vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v
višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik programa.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 1.
septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

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 magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal:
- študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh
strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po prejšnjih predpisih v RS
ali tujini.
Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh na izbirnem izpitu (50 %),
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %).
Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek izpita,
kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke najkasneje
dva meseca pred zaključkom prijavnega roka.

Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika
prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi
diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.).
Merila za prehode med študijskimi programi:
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva,
Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O
vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa.
Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred
vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v
višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik programa.
Kraj izvajanja:
- Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
- 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, Univerza v Zagrebu, Univerza Eötvös Loránd v
Budimpešti.
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo. Število vpisnih mest je skupno za državljane RS, članic EU,
za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija, je
1. september 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

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, 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 kreditnih točk, brez dodatnih obveznosti.
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk,
če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL 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 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 2.
stopnje UL 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.
e) 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 in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
- povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
- ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija1 (10 %),
- opravljena izobraževanja2 s področja vzgoje in izobraževanja rizičnih skupin otrok in
mladostnikov, svetovanja, osebnega razvoja, vodenja in organizacije (30 %).
1Če 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 %.
2Kandidat/-ka mora kompetence iz tretje alineje izkazati tudi s potrdili o opravljenem
izobraževanju na ustreznih področjih, ki jih je doslej opravil/-a.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva,
Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O
vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa.
Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred
vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v
višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik programa.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili

priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

XI. Magistrski študijski program 2. stopnje Edukacijske politike
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V študijski program Edukacijske politike se lahko vpiše:
a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij − izobraževanje
učiteljev in edukacijske vede, humanistika in umetnost ali družbene, poslovne, upravne in
pravne vede, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk – brez dodatnih obveznosti.
b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu vsaj
180 kreditnih točk, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za
nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL 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 – izobraževanje učiteljev in
edukacijske vede, humanistika in umetnost ali družbene, poslovne, upravne in pravne vede
– brez dodatnih obveznosti.
d) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih,
veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravijo študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za
podiplomski študij 2. stopnje UL 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.
e) 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 in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve 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 (60 %);
ocena diplomskega dela (10 %);
izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju
izbranega študija (30 %).
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 70 %.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva,
Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O
vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa.
Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred

vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v
višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik programa.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 1. septembra 2020, natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet
dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko
v eVŠ.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do
1. septembra 2020. Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili
priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno 7. 9. 2020), določenem za
pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 7. september 2020 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020.
Če bodo po končanem prvem prijavnem roku ostala nezasedena vpisna mesta, bo razpisan
drugi prijavni rok.

Število vpisnih mest za državljane Republike Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez
Minimalno število
Slovenije in EU
slovenskega državljanstva
Število vpisnih mest
Jezik (glej
vpisanih študentov za
za
vzporedni
študij
legendo)
2. letnik ‐ vpis po
2. letnik ‐ vpis po
izvedbo
1. letnik
1. letnik
merilih za prehode
merilih za prehode

Število vpisnih mest v magistrske študijske programe
v študijskem letu 2020/2021
IME
ŠTUDIJSKI PROGRAM
ČLANICE
PEF
Edukacijske politike, pedagoški
Inkluzivna pedagogika

Ni členitve
Ni členitve

KLASIUS‐
P‐16
0111
0113

ŠTUDIJSKI
CENTER
Ljubljana
Ljubljana

Kognitivna znanost, interdisciplinarni, skupni

Ni členitve

0188

Ljubljana

27

Logopedija in surdopedagogika
Muzejska pedagogika, pedagoški
Pomoč z umetnostjo
Poučevanje
Poučevanje
Poučevanje
Poučevanje
Predšolska vzgoja
Socialna pedagogika
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Supervizija, osebno in organizacijsko
svetovanje

Ni členitve
Ni členitve
Ni členitve
Ni členitve
Likovna pedagogika
Poučevanje na razredni stopnji
Predmetno poučevanje
Ni členitve
Ni členitve
Ni členitve
Posebne razvojne in učne težave
Tiflopedagogika in specifične učne težave

0113
0111
0188
0114
0114
0113
0114
0112
0111
0113
0113
0113

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

25

Ni členitve

0188

Ljubljana

ČLENITEV

LEGENDA
NI ČLENITVE: mesta so razpisana na program.
VPISNA MESTA po merilih za prehode: če ni razpisanih mest po merilih za prehode, velja: "Število
razpisanih mest za vpis je omejeno s številom vpisnih mest za predhodni letnik v lanskem študijskem
letu."
JEZIK ‐ stolpec je izpolnjen le za primere:
1 ‐ program se izvaja v slovenskem in angleškem jeziku
2 ‐ program se v celoti izvaja v angleškem jeziku
3 ‐ členitev programa se izvaja v angleškem jeziku
4 ‐ predavanja se bodo izvajala v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku
5 ‐ možnost izvedbe programa tudi v angleškem jeziku, če bo prijavljenih vsaj 5 kandidatov
6 ‐ možnost izvedbe programa tudi v angleškem jeziku, če bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov
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2
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2
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2
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