
 

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI PROGRAM SLOVENSKI JEZIK S 
KNJIŽEVNOSTJO IN � 
 
1. Splošni podatki o programu 
 
Študijski program slovenski jezik s književnostjo in ... je dvopredmetni pedagoški 
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Univerzitetni študij traja 8 semestrov. 
 
2. Predmetnik 
 
1. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

zimski semester poletni semester skupaj 
PR SE SV LV EV PR SE SV LV EV  

1. Uvod v metodologijo 
znanstvenoraziskovalnega dela 

15  15   15  15   30 (60) 

2. Pedagogika 15  15   15  15   30 (60) 

3. Slovenski knjižni jezik I 45    30   15   90 
4. Slovenska književnost I 30 15    30 15    90 
5. Literarna teorija 15     30 15    90 
6. Uvod v slovansko jezikoslovje s 
staro cerkveno slovanščino 

     30 15    45 
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Obveznosti študentov: 
– 2 zahtevana izpita (Slovenski knjižni jezik I; Slovenska književnost I) za vpis v 2. 

letnik študija; 
– 4 izpiti (Literarna teorija, Uvod v slovansko jezikoslovje s staro cerkveno 

slovanščino, Uvod v metodologijo znanstvenoraziskovalnega dela, Pedagogika) so 
pogoj za vpis v 3. letnik študija. 

 
 
2. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

zimski semester poletni semester skupaj 
PR SE SV LV EV PR SE SV LV EV  

1. Psihologija 30   15  30   15  45 (90) 
2. Didaktika 30  15   30   15  45 (90) 
3. Multimedija 30     15   15  15 (30) 
4. Slovenski knjižni jezik II 30 15    30 30    105 
5. Slovenska književnost II 30 15    15 15    75 
6. Svetovna književnost 30 15    15 30    90 
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Obveznosti študentov: 
– 3 zahtevani izpiti (Slovenski knjižni jezik II, Slovenska književnost II, Didaktika) za 

vpis v 3. letnik študija; 
– 1 izpita (Svetovna književnost) treba opraviti za vpis v 4. letnik študija; 
– 1 izpit (Psihologija) je pogoj do diplome. 
 
 
3. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

zimski semester poletni semester skupaj 
PR SE SV LV EV PR SE SV LV EV  

1. Multimedija 15   15       15 (30) 
2. Slovenski knjižni jezik III 30 30         60 
3. Slovenska književnost 30 15    15 15    75 
4. Zgodovina slovenskega 
knjižnega jezika 

     15 15    30 

5. Razvoj slovenskega jezika I 15     30     45 
6. Didaktika slovenskega jezika in 
književnosti* 

15 15    15 15   45 105 

7. Mladinska književnost 15 15     15    45 
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* Didaktika slovenskega jezika in književnosti se nadaljuje v 4. letniku študija. 
 
Obveznosti študentov: 
– strnjena pedagoška praksa v trajanju enega tedna na osnovni šoli ter 1–2 nastopa** 

in 3 hospitacije. Zahtevana pedagoška praksa za vpis v 4. letnik študija. Število ur, 
namenjenih pedagoški praksi, je upoštevano pri eksperimentalnih vajah iz 
predmeta Didaktika slovenskega jezika in književnosti; 

– 6 izpitov (Slovenski knjižni jezik III, Slovenska književnost III, Zgodovina 
slovenskega knjižnega jezika, Razvoj slovenskega jezika I, Mladinska književnost, 
Multimedija) je treba opraviti do konca študija. 

 
** Študent lahko izbere en nastop ali dva v osnovni in enega ali dva v srednji šoli; 
v 3. in 4. letniku mora opraviti vsega tri nastope. 
 
 



4. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

zimski semester poletni semester skupaj 
PR SE SV LV EV PR SE SV LV EV  

1. Slovenski knjižni jezik IV 30 30   15      75 
2. Slovenska književnost IV 30 30    15 15    90 
3. Pregled slovenske dialektologije      30 15    45 
4. Razvoj slovenskega jezika II 30 15         45 
5. Didaktika slovenskega jezika in 
književnosti* 

15 15   15 15 15   30 105 

6. Diplomski seminar       15    15 
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Obveznosti študentov: 
– strnjena pedagoška praksa v trajanju enega tedna na srednji šoli ter 1-2 nastopa in 

3 hospitacije. Število ur, namenjenih pedagoški praksi, je upoštevano pri 
eksperimentalnih vajah iz predmeta Didaktika slovenskega jezika in književnosti. 

– 3 seminarski referati v času študija: in sicer po eden s področja jezika, književnosti 
in didaktike jezika in književnosti; 

– 5 izpitov (Slovenski knjižni jezik IV, Slovenska književnost IV, Pregled slovenske 
dialektologije, Razvoj slovenskega jezika II, Didaktika slovenskega jezika in 
književnosti) ter pedagoško prakso je treba opraviti do konca študija. 

 
LEGENDA: 
PR – predavanja 
SE – seminar 
SV – seminarsko-teoretične vaje 
LV – laboratorijske vaje 
EV – eksperimentalne vaje 
 
3. Pogoji za vpis 
 
V univerzitetni dvopredmetni pedagoški študijski program Slovenski jezik s 
književnostjo in > se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal 
kateri koli štiriletni srednješolski program. 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
– splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 
 
 
Izredni študij 
 
Za vpis v 1. letnik veljajo enaki pogoji kot za vpis v redni študij. 
 
Diplomanti slovenskega jezika in književnosti dveletnih pedagoških akademij se 
lahko vpišejo v 3. letnik. 



 
4. Pogoji za napredovanje 
 
Za vpis v 2. letnik: opravljeni zahtevani izpiti.  
Za vpis v 3. letnik: opravljeni zahtevani izpiti in vsi izpiti 1. letnika. 
Za vpis v 4. letnik: opravljena pedagoška praksa 3. letnika, vsi izpiti 1. in 2. letnika. 
 
5. Pogoji za dokončanje študija 
 
Zaključek študija je diplomski izpit, sestavljen iz predstavitve in zagovora 
diplomskega dela, ki je napisano s področja jezikoslovja, književnosti ali didaktike 
jezika in književnosti, ali zagovora sklepne seminarske naloge z istih področij. Pogoj 
za opravljanje diplomskega izpita so opravljene vse druge študijske obveznosti, 
predvidene s predmetnikom. 
 
6. Strokovni naslov 
 
Profesor slovenskega jezika s književnostjo in ... 
Profesorica slovenskega jezika s književnostjo in ... 
 

Uradni zaznamek: Redakcijski popravek z dne 15.11.2008 – uskladitev z zakonsko 
terminologijo:  
 
Profesor slovenščine in > 
Profesorica slovenščine in > 
 


