
 

 

Univerza v Mariboru 

Filozofska fakulteta 

objavlja  

  

razpis za vpis  

v študijski program za izpopolnjevanje 

Pedagoško-andragoško 

izobraževanje 

 

 

Vodja programa: izr. prof. dr. Katja Košir (katja.kosir@um.si) 

 

Trajanje programa: 1 leto (60 ECTS)  

Število vpisnih mest: 30 

• V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo povprečno oceno 
zaključenega študija.  

Predvideni čas izpeljave: 1. 10. 2022 – 1. 6. 2023 

Rok za prijavo: 16. 9. 2022 

Cena programa: 1.800 EUR  

Kraj izvedbe programa: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor. 

 

Ciljna skupina:  diplomantke in diplomanti naslednjih programov 

• nepedagoških študijskih programov druge stopnje, 

• študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, 

• prvostopenjskih programov, 

• študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve stopnje. 
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POSTOPEK PRIJAVE: 

 
Na študijski program Pedagoško-andragoško izobraževanje se prijavite s prijavnico, ki je pripeta v 
gradivih na naši spletni strani (https://ff.um.si/center-za-vsezivljenjsko-izobrazevanje/pai/). 
Diplomantke in diplomanti fakultet, ki niso članice Univerze v Mariboru, morajo ob vpisu priložiti 
overovljeno fotokopijo diplome ali pa prinesti originalno diplomo na vpogled. 

Prijavnico pošljite na:  

Filozofska fakulteta Maribor, CVI, pripis: PRIJAVA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor 

Prijava v KATIS: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx 

• Strokovne delavke in delavci, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju in jih ravnateljice oz. 
ravnatelji prijavijo na naš program v KATIS, imajo možnost prijave na Javni razpis študijskih 
pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in 
šolah pridobijo možnost sofinanciranja izobraževanja.  

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom: 
 

- razumevanje zakonitosti in značilnosti vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli in 
izobraževalni praksi izven šole, 

- sposobnost povezovanja in uporabe pridobljenega znanja v kompleksnih okoliščinah, 
- sposobnost iskanja, didaktičnega oblikovanja in uporabe različnih vsebin v vzgojno-

izobraževalnem procesu, 
- usposobljenost za organizacijo in vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa in timskega 

dela učiteljev, 
- sposobnost za učinkovito reševanje problemov, 
- usposobljenost za organizacijo in vodenje različnih skupin učencev, dijakov in drugih 

udeležencev izobraževanja, 
- usposobljenost za refleksijo, didaktično analizo, evalvacijo izobraževalnega procesa in za 

razvijanje kakovosti izobraževanja, 
- poznavanje in obvladovanje različnih oblik in načinov preverjanja in ocenjevanja znanja ter 

priprave merskih instrumentov za preverjanje znanja, 
- poznavanje dejavnosti in vlog učitelja (razrednik, vodja skupine, vodja tima, vodja 

dejavnosti), 
- sposobnost učinkovitega sodelovanja s strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju 

na lokalni, regionalni, evropski in širši   globalni ravni, 
- sposobnost izboljševanja lastnega dela z razvijanjem raziskovalnih veščin, odprtost za 

sodobna dognanja v svojem poklicnem okolju, 
- usposobljenost za stalen poklicni razvoj-vseživljenjsko izobraževanje.. 

 
Predmetno specifične kompetence, ki jih udeleženci izobraževanja pridobijo s programom: 
 

- znajo načrtovati, izvesti, analizirati in vrednotiti vzgojno izobraževalni proces; 
- znajo sredstva sodobne komunikacijske in informacijske tehnologije ter druga didaktična 

sredstva uporabiti v izobraževalnem procesu; 
- razumejo zakonitosti in značilnosti vzgojno-izobraževalnih pojavov v šolskem in nešolskem 

izobraževanju in jih znajo ustrezno ustvarjalno integrirati v vzgojno izobraževalni proces; 
- znajo organizirati projektno delo, delovanje aktivov, timov; 
- pridobijo usposobljenost za iskanje ter didaktično oblikovanje informacij za vzgojno-

izobraževalne namene; 



- znajo izpolnjevati šolsko dokumentacijo (dnevnik, redovalnica, ..), na podlagi poznavanja 
šolske zakonodaje, podzakonskih aktov in letnega delovnega načrta šole; 

- znajo svoje delo uskladiti z organizacijo šole oziroma drugih vzgojno-izobraževalnih 
organizacij, ki izvajajo izobraževalni proces, 

- znajo organizirati dejavnosti, ki potekajo na šoli ob pouku (interesne dejavnosti,  učna 
pomoč); 

- poznajo namen, področje dela in načine sodelovanja z vodstvom šole, šolsko svetovalno 
službo, 

- poznajo namen, področje dela in načine sodelovanja z učitelji,  s starši, družbenim  
okoljem, 

- obvladajo razvijanje šolskih kurikulumov, znajo organizirati aktivnosti izven formalnega 
kurikula, 

- znajo pedagoško delo prilagoditi razvojnim značilnostim in individualnim posebnostim 

učečih. 

 

POSTOPEK PRIZNAVANJA: 

 
Šolnina se lahko zmanjša za delež priznanih obveznosti iz predhodnega visokošolskega oziroma 
univerzitetnega izobraževanja. Vlogo za priznavanje obravnava za študijska vprašanja Komisija Senata 
Filozofske fakultete. Vloži se jo na Center za vseživljenjsko izobraževanje (Tanja Grosman), na  
predpisanem obrazcu, ki je priloga v gradivih na naši spletni strani (https://ff.um.si/center-za-
vsezivljenjsko-izobrazevanje/pai/). 
 
Kot opravljena študijska obveznost se upoštevajo znanja in spretnosti, ki so bila pridobljena pred 
vpisom v program v različnih oblikah formalnega in/ali neformalnega izobraževanja. Formalno 
pridobljena znanja študent izkaže s spričevali. Neformalno izobraževanje se izkazuje s potrdili 
izobraževalnega zavoda oz. šole ter drugimi listinami, iz katerih morata biti razvidna vsebina in obseg 
vloženega dela. Po vsebini in zahtevnosti morajo tako pridobljena znanja v celoti ali deloma ustrezati 
splošnim oziroma specifičnim kompetencam študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško-
andragoško izobraževanje oz. v skladu z učnimi načrti, ki do objavljeni v gradivih na naši spletni strani 
(https://ff.um.si/center-za-vsezivljenjsko-izobrazevanje/pai/).  
Izpolnjeno vlogo s prilogami je potrebno oddati najkasneje do 21. 10. 2022. 
 
OPOMBA: 

• izobraževanje bo potekalo ob četrtkih (16.00-20.50), petkih (16.00-20.50)  in sobotah (8.00-
12.50).   

• možnost sofinanciranja: pogoj je zaposlitev v vzgoji in izobraževanju s  

o prijava na Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje 

izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah, ki ga razpisuje Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport za tekoče študijsko leto in objavi v decembru oz. 

januarju, torej po vpisu v program. 

 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prijavno-vpisnim postopkom smo vam na voljo na cvi.ff@um.si 
in na telefonski številki 02 22 93 805 (Center za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske Fakultete 
Univerze v Mariboru) oz. 031 682 579 (Tanja Grosman). 
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