
UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI PROGRAM SOCIOLOGIJA IN � 
 
1. Splošni podatki o programu 
 
Študijski program sociologija 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  PR SE SV LV   

1. Uvod v metodologijo 
znanstvenoraziskovalnega 
dela 

15 

 
 15 

 
  15 

 
 15 

 
  30 (60) 

 

2. Pedagogika 15  15   15  15   30 (60) 
3. Obča sociologija 15  30   15  30   90 
4. Sociološka metodologija 15  30   15  30   90 
5. Sociološka analiza 15  15   15  15   60 
6. Uvod v ekonomsko teorijo 30  45        75 

 375 
 
 
Obveznosti študentov: 
– 4 zahtevani izpiti (Obča sociologija, Sociološka metodologija, Sociološka analiza, 

Uvod v ekonomsko teorijo) so pogoj za vpis v 2. letnik študija; 
– 2 zahtevana izpita (Uvod v metodologijo znanstvenoraziskovalnega dela, 

Pedagogika) sta pogoj za vpis v 3. letnik študija; 
– 3 seminarske vaje, ki se lahko po izbiri študenta opravljajo pri predmetih: Obča 

sociologija, Sociološka metodologija, Sociološka analiza, Uvod v ekonomsko 
teorijo. 

 
 
2. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

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

1. Psihologija 30   15  30   15  45 (90) 

2. Didaktika 30  15   30   15  45 (90) 

3. Multimedija      15   15  15 (30) 
4. Sociološke teorije 15  15   15  15   60 
5. Sociologija družine 30  30        60 
6. Etika 15  15   15  15   60 

7. Socialna antropologija 30  15   30  15   90 

 375 
 



 
 
 
Obveznosti študentov: 
– 3 zahtevani izpiti (Sociološke teorije, Sociologija družine, Etika) so pogoj za vpis v 

3. letnik študija; 
– 1 zahtevani izpit (Didaktika) je pogoj za vpis v 4. letnik študija; 
– 2 zahtevana izpita (Psihologija, Socialna antropologija) je treba opraviti do konca 

študija; 
– 3 seminarske vaje, ki jih lahko študent po izbiri opravi pri predmetih: Sociološke 

teorije, Sociologija družine, Etika, Socialna antropologija. 
 
 
 
3. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

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

1. Multimedija 15   15       15 (30) 

2. Sociologija kulture 30   15  30  15   90 

3. Socialna psihologija 60          60 
4. Sociologija mladine 30  30        60 
5. Teorija države in politične 
ureditve 

45     45     90 

6. Didaktika družboslovnega 
pouka 

15  15   15  15   60 

 375 
 
Obveznosti študentov: 
– strnjena pedagoška praksa v trajanju enega tedna na osnovni šoli ter 2 nastopa in 

3 hospitacije. Število ur, namenjenih pedagoški praksi, nastopom in hospitacijam, je 
upoštevano pri vajah iz predmeta Didaktika družboslovnega pouka; 

– 3 seminarske vaje, ki jih študent lahko opravi pri predmetih: Sociologija kulture, 
Sociologija mladine, Socialna psihologija, Teorija države in politične ureditve; 

– 4 zahtevani izpiti (Sociologija kulture, Socialna psihologija, Sociologija mladine, 
Teorija države in politične ureditve) so pogoj za vpis v 4. letnik študija; 

– 1 zahtevan izpit (Multimedija) je treba opraviti do diplome. 
 
 
 
 



 
4. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

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

1. Sociologija vzgoje in 
izobraževanja 

45  15   30  15   105 

2. Novejša kulturna zgodovina 30  30   30  30   120 

3. Sociologija religije 30  15   30  15   60 
4. Didaktika družboslovnega 
pouka 

15  15   15  15   60 

 375 
 
Obveznosti študentov: 
- 4 zahtevani izpiti (Sociologija vzgoje in izobraževanja, Novejša kulturna zgodovina, 
Sociologija religije, Didaktika družboslovnega pouka) je treba opraviti do konca 
študija; 
- strnjena pedagoška praksa v trajanju enega tedna na srednji šoli ter 2 nastopa in 3 
hospitacije. Število ur, namenjenih pedagoški praksi, nastopom in hospitacijam, je 
upoštevano pri vajah iz predmeta Didaktika družboslovnega pouka; 
- 3 seminarske vaje, ki jih študent lahko opravi pri predmetih: Sociologija 
vzgoje in izobraževanja, Novejša kulturna zgodovina, Sociologija religije, Didaktika 
družboslovnega pouka. 
 

 

LEGENDA: 
PR – predavanja 
SE – seminar 
SV – seminarsko-teoretične vaje 
LV – laboratorijske vaje 
 
 
3. Pogoji za vpis 
V univerzitetni dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija 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 pedagoških akademij (višješolski študij, Družbenomoralna vzgoja) se 
lahko vpišejo v 3. letnik pod pogojem, da opravijo vse manjkajoče izpite po 
študijskem programu Sociologije, ki jih v programu Družbenomoralna vzgoja niso 
opravili. 
 



 
 
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 
Diplomsko delo in/ali sklepno seminarsko nalogo je mogoče opravljati iz vseh 
predmetov. 
 
Pogoj za opravljanje diplomskega izpita so opravljene vse druge 
študijske obveznosti, predvidene s predmetnikom. 
 
6. Strokovni naslov 
Profesor sociologije in ... 
Profesorica sociologije in ; 


