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RAZPIS 
Za vpis v študijski program za izpopolnjevanje  

»Pedagoško-andragoško izobraževanje« za študijsko leto 2020/21 

  

  

  

CILJI IN NAMEN PROGRAMA:   

Program je namenjen diplomantom nepedagoških študijskih programov in omogoča pridobitev 

pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je pogoj za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v 
pedagoški praksi. Kandidati pridobijo temeljna znanja s področja pedagogike, didaktike, 
razvojne in pedagoške psihologije, andragogike ter specialne didaktike in tako pridobijo 
kompetence, ki so potrebne za izvajanje pedagoško-andragoškega dela.   

  

KOORDINATORICA  PROGRAMA: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek (milena.grmek@um.si) 

 

TRAJANJE PROGRAMA: 540 ur  

  

VPISNA MESTA: razpisanih je 30 mest  

  

VPISNI POGOJI   

V program se lahko vpiše:   

  

• kdor je končal študijski program prve stopnje oz. dosegel raven izobrazbe pridobljene po 

študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve bolonjske stopnje,   

• kdor je končal študijski program druge stopnje oz. dosegel raven izobrazbe pridobljene po 
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge bolonjske stopnje   

  

*V primeru prevelikega števila prijav, bodo v program prednostno vključeni udeleženci s področja 
vzgoje in izobraževanja. 
  

PREDVIDEN ČAS IZPELJAVE 
oktober 2020 – junij 2021 

  

Rok prijave: 15. september 2020 

 

CENA PROGRAMA (šolnina):  1.800 EUR (možnost plačila na 6 obrokov!) 

 

KRAJ IZVEDBE PROGRAMA: Pedagoška fakulteta Maribor, Koroška cesta 160, 2000 Maribor     
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PRIJAVA ZA VPIS:  

Pisne prijave sprejemamo do 15. septembra 2020.  

Prijava vsebuje. 

1. izpolnjeno in podpisano prijavnico 
2. overjeno kopijo diplome 

 
Izpolnjeno prijavnico z dokazili pošljite na naslov:  

 

Pedagoška fakulteta Maribor 

CPI 

Koroška cesta 160 

2000 Maribor 

 

Prijavite se lahko tudi osebno v Centru za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. 

Zaradi dopustov v poletnem času, vas vljudno prosimo, da se predhodno najavite preko e-pošte 

andreja.zisko@um.si ali pokličete po telefonu 02/22 93 858.  

 

 

DODATNE INFORMACIJE dobite na telefonski številki 02/ 22 93 858 (mag. Andreja Žiško) ali pišite 
na e-naslov: andreja.zisko@um.si 

 

 

Po uspešno zaključenem programu kandidat prejme potrdilo, ki je javno veljavna listina.  

 

OPOMBA: 

 Izobraževanje bo potekalo ob četrtkih (16.20-20.25), petkih (16.30-20.25) in sobotah (8.00-
12.55).   
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