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Pedagogika
 

Strokovni naslov: profesor/ica pedagogike (UN)

Vrsta programa: univerzitetni študijski program, 1. stopnja

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Način študija: redni

Kraj izvajanja študija: Koper

Opis programa 

Pedagog je usposobljen strokovni delavec za področje vzgoje in izobraževanja s širokim poznavanjem
družbeno-humanističnih področij. Na tem dodiplomskem študijskem programu pridobi temeljno razgledanost,
ki je osnova za nadaljnji razvoj, in sicer tako profesionalni kot osebnostni. Kasneje lahko dela in se izobražuje
na različnih področjih, in sicer lahko nadaljuje študij na vseh podiplomskih študijskih programih UP PEF.

Diplomant je sposoben prepoznati problematike pri otrocih, mladini in odraslih ter aktivno sodelovati pri
njihovem reševanju, saj v okviru študija pridobi kakovostna znanja in kompetence, na podlagi katerih sodeluje
v procesih vzgoje in izobraževanja.

☝

https://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/edukacijske_vede_(un)/od_2016-2017/


PED
Prednosti

Zaradi interdisciplinarnosti študijskega programa lahko študent
tekom študija spozna, katero področje ga najbolj zanima, ter ga nato
na podiplomskem študiju nadgradi.

 vzgojno-izobraževalnih organizacijah, 

 vzgojno-varstvenih organizacijah, 

 ustanovah za delo z mladostniki,
 ustanovah za delo s starejšimi, 
 raziskovalnih in kulturnih institucijah, 

 podjetjih, društvih in medijih.

Zaposljivost diplomantov

Diplomant se lahko zaposli v poklicih, ki se prvenstveno izvajajo v: 



Področja 

študija

PED



Predšolska vzgoja
 

Strokovni naslov: diplomiran/a vzgojitelj/ica predšolskih otrok

Vrsta programa: visokošolskistrokovni program, 1. stopnja

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Kraj izvajanja in način študija: Koper (redni in izredni), Slovenjske Konjice (izredni)

Smeri programa: 

· Predšolska vzgoja, 

· Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom.

Opis programa

Cilj programa je izobraziti vzgojitelja, ki bo na osnovi prepoznavanja in razumevanja otrokovih potreb v

sodobni družbi oblikoval spodbudno učno okolje za otrokov celostni razvoj. S svojimi kompetencami bo
pripomogel k temu, da bo otrok sam in/ali s sodelovanjem z vrstniki in podpori odraslega razvijal lastne
zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost ter željo po učenju. V okviru študija študent izgrajuje znanja, ki
mu pomagajo prepoznavati, razumeti in upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in
poučevanja.

☝

https://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_(vs)/od_2018-2019/


PV
Prednosti

Strokovnjaki s fakultete se zavedajo, katere so prednosti slovenske
predšolske vzgoje. Ta predstavlja, kot na Finskem in drugih
sorodnih državah, enovit sistem, ki povezuje prvo in drugo starostno
obdobje. Zaradi ohranjanja statusa kvalitetnega sistema oz.
doseganja ravni kakovosti in razvoja je UP PEF postavil celoten
vertikalen steber tega področja, ki zajema prvo, drugo in tretjo
stopnjo izobrazbe.

Zaposljivost diplomantov

Diplomant se lahko zaposli v vseh organizacijah in javnih zavodih, ki se ukvarjajo z

zgodnjim učenjem in poučevanjem, najpogosteje so to vrtci in osnovne šole (prvi
razred osnovne šole). Znanja s področja otrokovega razvoja in učenja te njegove
vloge v družbi, s področja sodelovanja s starši in okoljem ter druga znanja s

kurikularnih področij (jezik, matematika, umetnost, narava, gibanje, družba) pa
lahko uporabi v vseh organizacijah, podjetjih in zavodih, ki organizirajo
dejavnosti za otroke vključno do 10. leta starosti.
 

Diplomant smeri Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom se lahko
zaposli v vrtcih z italijanskim učnim jezikom.



Področja 

študija

PV



Razredni pouk
 

Strokovni naslov: profesor/ica razrednega pouka 

Vrsta programa: univerzitetni študijski program, 1. stopnja
Trajanje študija in število kreditnih točk (ECTS): 4 leta, 240

Način študija: redni
Kraj izvajanja študija: Koper

Smeri programa: 

· Razredni pouk, 

· Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom.

Opis programa

Cilj programa je profesionalni razvoj druge/ga učitelja/ice za učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1.

razredu v osnovni šoli. Diplomant pridobi kompetence za opravljanje pedagoških poklicev v sodobni družbi, in sicer
obvladovanje vzgojno-izobraževalnih procesov, pri čemer razvija spoštovanje do specifik posameznega učenca, kot tudi
uspešno vodenje razredne skupnosti. Obenem si visokošolski učitelji prizadevajo za zagotavljanje najvišjih standardov in
obvladovanje specifičnih predmetnih področij. S pomočjo premišljeno strukturirane ter mentorsko vodene pedagoške
prakse študenti svoje kompetence izgrajujejo tudi v avtentičnih učnih okoljih. Pri tem so poudarjeni splošno znanje,

veščine in razumevanje nasploh ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in discipline, na
katerem bodo strokovno delovali (vzgajali, poučevali, svetovali ipd.).

☝

https://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/razredni_pouk_(un)/od_2018-2019/


RPPrednosti

Poudarek je na sodobnih pojmovanjih pedagoškega dela, za
katerega kandidati pridobijo tako akademsko izobrazbo kot poklicno
kvalifikacijo.

Zaposljivost diplomantov

Profesor razrednega pouka je med najbolj pogostimi in hkrati najzahtevnejšimi pedagoškimi poklici,
saj poučuje mlade osebe v obdobju, ko se iz otrok oblikujejo v mladostnike in ob pomoči učitelja
pridobivajo in oblikujejo delovne navade in temeljna spoznanja o naravi, človeku in družbi, hkrati pa
razvijajo logično mišljenje in gojijo ljubezen do maternega jezika. Potrebe učencev lahko zato
zadovolji le vsestransko izobražen učitelj, ki je usvojil ustrezna strokovno-teoretična znanja in
veščine ter metode poučevanja. Prav ta znanja in veščine nudi univerzitetni študijski program 1.

stopnje Razredni pouk.  

 

Za poučevanje od 1. do 5. razreda osnovne šole je ustrezna izobrazba zaključen magistrski študijski
program 2.bstopnje Razredni pouk. Enako velja za diplomante smeri Razredni pouk za zavode z

italijanskim učnim jezikom.
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študija
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Socialna pedagogika
 

Strokovni naslov: profesor/ica socialne pedagogike

Vrsta programa: univerzitetni študijski program, 1. stopnja

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Način študija: redni

Kraj izvajanja študija: Koper

Opis programa

Študij socialne pedagogike je doživljajski proces, ki te ne pusti ravnodušnega, povsod kjer se dogaja. Spremlja
ga prijetno vzdušje, kvalitetni odnosi, konstruktivnost in zavzetost. Predstavlja ustrezno sinergijo med prakso
in teorijo, izvaja se v zanimivih okoljih, pretežno nekonvencionalno in projektno, z inovativnimi pristopi.
Prvostopenjski program je pomemben gradnik za vpis na drugo stopnjo, po kateri imate odprta vrata v

raznolike prakse - od vzgojnih zavodov, stanovanjskih skupin, strokovnih centrov, mladinskih stanovanj,
mobilne službe, do osnovnih šol, vrtcev, zaporov, domov za starejše, dijaških domov in tudi do preventivnih
programov, nevladnih organizacij in podobno.

Z glavo, s srcem in z rokami (doživetje, izkušnja, spoznanje).

☝

https://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/socialna_pedagogika_un/


SPPrednosti

Izvajalci prihajajo iz prakse, zato želijo teorijo in iz nje izpeljane
študijske dejavnosti narediti uporabne, življenjske in aktualne. Študij
je usmerjen v teoretska znanja, hkrati pa v delo na sebi in v

skupinah. Ob tem se sodeluje v različnih doživljajskih, preventivnih
in inovativnih projektih, kjer se še dodatno izpopolnjuje in usmerja
študente.

 vzgojno-izobraževalnih organizacijah,

 vzgojno-varstvenih organizacijah,

 ustanovah za delo z mladostniki,
 ustanovah za delo s starejšimi.

Zaposljivost diplomantov

Socialni pedagog dela v zanimivih, dinamičnih delovnih okoljih. Tako se lahko
diplomant po zaključenem študiju zaposlil v poklicih, ki se prvenstveno izvajajo v:



Področja 

študija

SP



Vizualne umetnosti in 

oblikovanje
 

Strokovni naslov: univerzitetni/a diplomiran/a umetnik/ca in oblikovalec/ka
Vrsta programa: univerzitetni študijski program, 1. stopnja

Trajanje študija: 3 leta
Način študija: redni in izredni
Kraj izvajanja študija: Koper

Opis programa

Nov univerzitetni študijski program predstavlja prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in
umetniška področja v enovit študij - usmerjen je v povezovanje slikarstva, kiparstva, videa in oblikovanja. Študenti bodo
v procesu raziskovanja in ustvarjanja pridobili znanje za samostojno umetniško delovanje v sodobnem svetu umetnosti.
Razvili bodo spretnosti izdelovanja umetniških del in oblikovalskih produktov s kritično mislijo na družbo ter umetnost.
Poglobili bodo znanje o umetnostni zgodovini in sodobnih teorijah v umetnosti ter skozi lastno prakso razvijali
sposobnost udejstvovanja na kulturno-umetniškem področju. Ustvarjali bodo v klasičnih medijih, kot so slikarstvo,

risanje, kiparstvo in video, pri čemer bodo uporabljali digitalna orodja ter preoblikovali zamisli v sodobno umetnost in
oblikovalske izdelke.

☝

https://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/vizualne_umetnosti_in_oblikovanje_(un)/


VUO
Prednosti

Urbana galerija v koprskem mestnem jedru z gostujočimi umetniki
podpira poslanstvo programa z omogočanjem globalnih, državnih in
regionalnih razstav, izobraževalnih in raziskovalnih dogodkov ter
neposredno interakcijo s priznanimi profesionalnimi umetniki. 

Študijski program tako ponuja edinstvene priložnosti za kreativne
študente.

 

Visokošolski učitelji in sodelavci na fakulteti bodo redno
pregledovali študentski portfelj letnika in ocenili napredek študentov
pri izpolnjevanju študijskih zahtev, nudili pomoč pri pisanju
življenjepisa in predstavitev, kar bo diplomantom pomagalo na
področju zaposlitvenih razgovorov.



VUO

Zaposljivost diplomantov

Znanje na področju vizualnih umetnosti in oblikovanja je namenjeno samostojnemu
delovanju v kulturi.  

Diplomant programa se lahko zaposli kot animator, umetniški direktor, filmar,
ilustrator, oblikovalec izdelkov, fotograf, studijski umetnik, video urednik,

oblikovalec spletnih strani in aplikacij ter lastnik različnih umetniških ali oblikovalskih
podjetij ter kolektivov. 

Znanja na tem področju je moč uporabiti tudi v oglaševanju,

vizualnih komunikacijah, dizajnu in drugih kreativnih industrijah.



Področja 

študija

VUO



Obiščite nas 
na virtualnem

kariernem sejmu!

☝

https://karierni-sejem.si/.../razs.../up-pedagoska-fakulteta


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Cankarjeva 5, 6000 Koper

 

+386 (0) 5 663 12 60

 

E-mail:

 info@pef.upr.si

referat@pef.upr.si

 

Http: www.pef.upr.si

FB: www.facebook.com/uppef

IG: www.instagram.com/uppef

YT: www.youtube.com/user/uppef

LD: www.linkedin.com/company/

up-pedagoška-fakulteta

 

Informativni dnevi

☝


