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VIZIJA PEDAGOŠKE FAKULTETE 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev 
razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih 
trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno 
zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter predstavljala institucijo z najvišjimi etičnimi in 
moralnimi standardi delovanja, ki si prizadeva za uresničevanje načel demokratične družbe. 

 
POSLANSTVO PEDAGOŠKE FAKULTETE 
Poslanstvo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je, da s povezovanjem izobraževalnega, 
raziskovalnega in umetniškega dela na področju vzgoje in izobraževanja skrbi za razvoj pedagoških 
kadrov ter prispeva k razvoju strokovnih področij, znanstvenih disciplin in umetniških dejavnosti v 
nacionalnem in mednarodnem okolju.  
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SPLOŠNE INFORMACIJE O VPISU  
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega  jezika na ravni B2 glede na skupni 

evropski referenčni okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
➢ potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

➢ spričevalo o zaključeni osnovni šoli v republiki slovenji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s 

slovenskim učnim jezikom, 

➢ maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 

srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski 

jezik, 

➢ spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 

izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim 

jezikom, 

➢ diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem 

programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki 
Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski 
prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center. 
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1 PREDŠOLSKA VZGOJA 

Visokošolski študijski program Predšolska vzgoja se izvaja na Oddelku za predšolsko vzgojo. 
Oddelek izobražuje bodoče vzgojitelje, skrbi za razvoj prakse in tesno sodeluje z vrtci v 
mariborskem in širšem okolju. V okviru študijskega procesa se pripravljajo lutkovne, dramske 
in glasbene predstave za predšolske otroke. Člani oddelka aktivno sodelujejo na strokovnih 
in znanstvenih srečanjih doma in v tujini, v navezavi s predšolskimi institucijami pa skrbijo 
tudi za permanentno posodabljanje predšolske pedagoške prakse. Študij in delo vzgojitelja 
predšolskih otrok sta razgibana in nudita obilo možnosti za ustvarjalnost pri delu.  

 
 

1.1 Temeljni cilji programa 
Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno delo s predšolskimi otroki in 

učenci v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje z njihovimi starši in 
sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in drugod. 

1.2 Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše 
kdor je: 

➢ kdor je opravil splošno maturo; 
➢ kdor je opravil zaključni izpit oziroma poklicno maturo v srednješolskih programih 

predšolska vzgoja ali zdravstvena vzgoja oziroma zdravstvena nega; 
➢ kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 
Vpisna mesta v študijskem letu 2021/2022 

 Redni Izredni 

Predšolska vzgoja, 1. stopnja 60 65 

 

 Trajanje študija 
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.  
 

1.3 Predmetnik študijskega programa po letnikih 

 

1. LETNIK (60 ECTS) 

Št. 1. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

1/1 Vokalno-instrumentalni praktikum I 45 45 90/3 

1/2 
Osnove metodologije pedagoškega 
raziskovanja 

55 65 120/4 

1/3 Teorija vzgoje 40 50 90/3 

1/4 Slovenski jezik   50 100 150/5 

1/5 Predšolska pedagogika  90 120 210/7 

1/6 Razvojna psihologija 75 105 180/6 
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1/7 Praktično usposabljanje 1  60 60/2 

 Skupaj 355 545 900/30 

 

Št. 2. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

1/8 Didaktika   40 50 90/3 

1/9 Motorika otroka  75 75 150/5 

1/10 Vokalno-instrumentalni praktikum II 45 105 150/5 

1/11 Začetno naravoslovje 75 135 210/7 

1/12 Mladinska književnost 55 95 150/5 

1/13 Pedagoška psihologija 40 50 90/3 

1/14 Praktično usposabljanje 2  60 60/2 

 Skupaj 330 
 

570 900/30 

2. LETNIK (60 ECTS) 

Št. 3. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

2/1 Didaktika  glasbene vzgoje 90 120 210/7 

2/2 
Didaktika  spoznavanja naravnega 
okolja 

90 120 210/7 

2/3 Didaktika jezikovne vzgoje 90 120 210/7 

2/4 Didaktika gibalno-športne vzgoje  90 120 210/7 

2/5 Praktično usposabljanje 3  60 60/2 

 Skupaj 360 540 900/30 

 

Št. 4. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

2/6 Specialna pedagogika 60 90 150/5 

2/7 Didaktika uvajanja v družbeno okolje    90 120 210/7 

2/8 Didaktika plesne vzgoje    90 120 210/7 

2/9 Motorični praktikum 45 45 90/3 

2/10 Elementarni likovno pedagoški  
praktikum 

40 50 90/3 

2/11 Praktično usposabljanje 4  30 30/1 

2/12 Praktično usposabljanje 5 10 110 120/4 

 Skupaj 335 565 900/30 

 
   3. LETNIK (60 ECTS) 

Št. 5. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

3/1 Didaktika tehnične vzgoje  40 80 120/4 

3/2 Lutkovno-gledališka  vzgoja  90 120 210/7 

3/3 Didaktika likovnih dejavnosti 90  120 210/7 

3/4 Izbirni predmet I* 45 75 120/4 

3/5 Izbirni predmet II** 60 60 120/4 

3/6 Izbirni predmet III*** 45 45 90/3 

3/7 Praktično usposabljanje 6  30 30/1 

 Skupaj 370 530 900/30 
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Št. 6. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

3/8 Sociologija družine in predšolskega 
otroka  

45 45 90/3 

3/9 Didaktika matematike     75 75 150/5 

3/10 Izbirni predmet II** 60 60 120/4 

3/11 Izbirni predmet III*** 45 45 90/3 

3/10 Praktično usposabljanje 7  30 30/1 

3/11 Praktično usposabljanje 8 10 200 210/7 

3/12 Diplomsko delo 10 200 210/7 

 Skupaj 245 655 900/30 
*Študent iz ponudbe izbirnih predmetov sklopa I (notranje izbirni predmeti - predmeti stroke)  
izbere 1 predmet v vrednosti 4 ECTS. Izbirni predmeti se bodo izvajali, če bo prijavljenih najmanj  
15 študentov. 
** Študent iz ponudbe izbirnih predmetov sklopa II (notranje izbirni predmeti – predmetne didaktike) 
izbere 2 predmeta v vrednosti  8 ECTS. Izbirni predmeti se bodo izvajali, če bo prijavljenih najmanj 10 
študentov. 
*** Študent iz ponudbe izbirnih predmetov sklopa III (zunanji izbirni predmeti) izbere študent dva 
predmeta v vrednosti 6 ECTS.  Izbirni predmeti se bodo izvajali, če bo prijavljenih najmanj 15 študentov. 

 

IZBIRNI PREDMETI* – SKLOP I (NOTRANJI IZBIRNI PREDMETI – PREDMETI STROKE) 

Št. Predmeti KU IDŠ URE/ECTS 

I/1 
Uporabni psihološki prijemi v predšolskem 
izobraževanju 

45 75 120/4 

I/2 
Metodologija kvalitativnega in kvantitativnega 
pedagoškega raziskovanja 

45 75 120/4 

I/3 Otroška igra in navezanost 45 75 120/4 

I/4 Vzgojni koncepti v teoriji in praksi 45 75 120/4 

I/5 Senzomotorika 45 75 120/4 

I/6 Slovenska govorna besedila 45 75 120/4 

I/7 Moralna vzgoja in etika 45 75 120/4 

X 
 

IZBIRNI PREDMETI** – SKLOP II (NOTRANJI IZBIRNI PREDMETI – PREDMETNE DIDAKTIKE) 

Št. Predmeti KU IDŠ URE/ECTS 

II/1 Jezikovne dejavnosti v vrtcu 60 60 120/4 

II/2 Šport v doživljajski vzgoji 60 60 120/4 

II/3 Plesna dramatizacija v vrtcu 60 60 120/4 

II/4 Likovno izražanje in prostor 60 60 120/4 

II/5 Glasbene dejavnosti v vrtcu 60 60 120/4 

II/6 Igra in raziskovanje v naravnem okolju 60 60 120/4 

II/7 
Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v 
družbeno okolje 

60 60 120/4 

 



   

 10 

 

IZBIRNI PREDMETI*** – SKLOP III (ZUNANJI IZBIRNI PREDMETI) 

Št. Predmeti KU IDŠ URE/ECTS 

III/1 Poučevanje angleščine na predšolski stopnji  45 45 90/3 

III/2 Učenje matematike skozi igro  45 45 90/3 

III/3 
Pedagoška komunikacija in partnerstvo med 
vrtcem, šolo in družino  

45 45 90/3 

III/4 Timsko delo v vrtcu in v šoli  45 45 90/3 

III/5 
Priprava in izvedba lutkovnega projekta – 
predstave  

45 45 90/3 

III/6 Družinska pismenost 45 45 90/3 

III/7 Instrumentalna igra – Orffova glasbila  45 45 90/3 

III/8 Motorično nadarjeni otroci  45 45 90/3 

III/9 Likovne dejavnosti v muzeju in galeriji 45 45 90/3 
Legenda: KU – kontaktne ure (predavanja, seminarji, vaje), IDŠ – individualno delo študenta, PŠ – praksa študenta 

 
 

1.4 Navedba strokovnega naslova  

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela si študent pridobi strokovni naziv:  diplomirana 
vzgojiteljica/diplomiran vzgojitelj predšolskih otrok (VS) oz. z okrajšavo dipl. vzg. (VS). 
 

1.5 Zaposljivost diplomantov 

Diplomant predšolske vzgoje bo ustrezal zahtevam dela: 

• vzgojitelja v oddelkih predšolske vzgoje, 

• vzgojitelja v prvem razredu devetletne osnovne šole, 

• vzgojitelja v podaljšanem bivanju otrok v osnovni šoli, 

• ravnatelja vrtca, 

• strokovnega sodelavca. 
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1. PREDŠOLSKA VZGOJA 

1.1 Temeljni cilji programa 
 
Temeljni cilj programa so oblikovati magistranta:  

• ki bo opremljen z vsemi potrebnimi splošnimi in posebnimi znanji, sposobnostmi in 
zmožnostmi, da bo lahko opravljal vlogo strokovnega delavca, vodstvenega delavca ali 
raziskovalca na področju predšolske vzgoje, 

• ki bo ustvarjalen pri reševanju problemov, ki se pojavljajo v različnih kompleksnih in 
nepredvidljivih situacijah, ki jih prinaša vzgojno-izobraževalni proces, 

• ki bo sposoben svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z 
racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti, 

• ki bo razvijal strokovno področje predšolske vzgoje in si bo zaradi svojega znanja povečal 
možnosti zaposlitve. 

 
 

1.2 Vpisni pogoji 
 
V študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
➢ Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev 

predšolskih otrok (0112). 
➢ Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), 

izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s 
predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314), če je pred vpisom 
v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 
35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Predšolska pedagogika  (7 ECTS), Jezikovne dejavnosti 
v vrtcu (4 ECTS), Šport v doživljajski vzgoji (4 ECTS), Plesna dramatizacija v vrtcu (4 ECTS), 
Likovno izražanje in prostor (4 ECTS), Glasbene dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Igra in 
raziskovanje v naravnem okolju (4 ECTS), Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v 
družbeno okolje (4 ECTS). 

➢ Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih 
področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112). 

➢ Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: 
pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), 
izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija 
(0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-
ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   
 

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo 
izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so 
zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek 
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 
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Vpisna mesta v študijskem letu 2021/2022 
 Redni Izredni 

Predšolska vzgoja, 2. stopnja - 20 

 

Trajanje študija 

Študij traja 2 leti (4 semestre) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 

 

1.3 Predmetnik študijskega programa  

1. LETNIK (60 ECTS) 
Št. 1. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

1/1 
Metode kvalitativnega in kvantitativnega 
pedagoškega raziskovanja 

60 90 150/5 

1/2 Profesionalni razvoj in evalvacija v predšolski vzgoji 70 110 180/6 

1/3 Učenje in osebnostni razvoj predšolskih otrok 60 90 150/5 

1/4 Kakovost in razvoj vrtca 60 90 150/5 

1/5 Pravni vidiki dela v zgodnjem otroštvu 60 90 150/5 

1/6 Izbirni predmet 1 / sklop 1a* 45 75 120/4 

 Skupaj 355 545 900/30 

 

Št. 2. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

1/7 Glasbeno in plesno poustvarjanje in ustvarjanje 75 105 180/6 

1/8 Likovne in dramske dejavnosti 75 105 180/6 

1/9 Slovenski jezik in književnost v predšolski vzgoji 60 90 150/5 

1/10 Raziskovanje motoričnega vedenja 40 50 90/3 

1/11 
Raziskovanje na področju elementarnega 
naravoslovja 

40 50 90/3 

1/12 Pristopi pri zgodnji matematiki 40 50 90/3 

1/13 Izbirni predmet 2 / sklop 1b* 45 75 120/4 

 Skupaj 375 525 900/30 

 

2. LETNIK (60 ECTS) 
Št. 3. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

2/1 Vodenje vrtca 30 60 90/3 

2/2 Retorika in komunikacija 30 60 90/3 

2/3 
Sodobno družboslovje in etični vidiki v predšolski 
vzgoji 70 110 180/6 

2/4 Zgodnja obravnava in vključevanje staršev 60 90 150/5 

2/5 Angleščina za vzgojitelje 45 75 120/5 

2/6 Projektno učenje v vrtcu 90 180 270/9 

 Skupaj 325 575 900/30 
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Št. 4. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

2/7 Izbirni predmet 3 / sklop 2a** 60 90 150/5 

2/8 Izbirni predmet 4 / sklop 2b** 60 90 150/5 

2/9 Magistrski seminar 30 120 150/5 

2/10 Magistrsko delo 30 420 450/15 

 Skupaj 180 720 900/30 

IZBIRNI PREDMETI* – SKLOP 1 (a, b)  

Št. Predmet KU IDŠ URE/ECTS 

1.1/a Raziskovanje otrokovega razvoja 45 75 120/4 

1.2/a Spremljanje motoričnega razvoja 45 75 120/4 

1.3/a 
Psihološki učinki glasbe na predšolskega 
otroka 

45 75 120/4 

1.4/a 
Stiske pri predšolskem otroku in vloga 
odraslih 

45 75 120/4 

1.5/a Vrstniški odnosi 45 75 120/4 

1.6/a Nujna stanja otrok v predšolskem obdobju 45 75 120/4 

1.7/b Metode upravljanja v izobraževanju 45 75 120/4 

1.8/b 
Informacijska podpora vodenju in 
organizaciji izobraževanja  

45 75 120/4 

1.9/b Sistemi vodenja kakovosti in odličnosti 45 75 120/4 

1.10/b Medkulturnost v predšolski vzgoji 45 75 120/4 

1.11/b Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj 45 75 120/4 

1.12/b Kreativno pogovarjanje 45 75 120/4 

IZBIRNI PREDMETI** – SKLOP 2 (a, b)  

Št. Predmet KU IDŠ URE/ECTS 

2.1/a Pedagoško raziskovanje v likovni didaktiki 60 90 150/5 

2.2/a Družina in glasbena umetnost 60 90 150/5 

2.3/a 
Zgodnje učenje in vzgoja o prometni varnosti 

60 90 150/5 

2.4/a Projekti z lutkami v vrtcu in šoli 60 90 150/5 

2.5/a 
Matematična ponazorila pri zgodnjem 
učenju 60 90 150/5 

2.6/a Spremljanje športnih aktivnosti v naravi 60 90 150/5 

2.7/b Literarne in likovne značilnosti slikanic  60 90 150/5 

2.8/b 
Integrirano učenje tujega jezika v zgodnjem 
obdobju otroštva 

60 90 150/5 

2.9/b Astronomija v predšolski vzgoji 60 90 150/5 

2.10/b Aktivno učenje v naravnem okolju 60 90 150/5 

2.11/b 
Kognitivne didaktične računalniške igre za 
razvijanje ustvarjalnosti 60 90 150/5 

2.12/b Strategije razvijanja vizualne pismenosti 60 90 150/5 
Legenda: KU – kontaktne ure (predavanja, seminarji, vaje), IDŠ – individualno delo študenta, praksa študenta 
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1.4 Navedba strokovnega naslova 
 

Ko študent opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, si pridobi strokovni 
naziv: magister profesor/magistrica profesorica predšolske vzgoje oz. z okrajšavo: mag. 
prof. pred. vzg. 

 

 

1.5 Zaposljivost diplomantov 
 
Zaradi širokega profila izobrazbe se bo diplomant lahko zaposlil kot: 

• ravnatelj oz. vodja vrtca, 

• pedagoški svetovalec in strokovni sodelavec; strokovna pomoč pri delu z otroki v 
različnih javnih ustanovah (npr. v šolah in vrtcih) in tistih organizacijah, ki se ukvarjajo z 
dejavnostmi za otroke, 

• sodelavec v uredniških in strokovnih komisijah tiskanih in elektronskih medijev za 
otroke, 

• asistent (ob dodatni in ustrezni habilitaciji) v študijskih programih, ki se vsebinsko 
navezujejo na predšolska vzgoja, 

• sodelavec ali svetovalec  v drugih javnih zavodih, ki skrbijo za razvoj in raziskovanje 
predšolskega področja  (Zavod za šolstvo, Urad za šolstvo, Pedagoški inštitut …), 

• izvajalec posameznih projektov v različnih raziskovalnih in evalvacijskih timih, 

• nosilec za: nove, inovativne oblike dela z učenci v prostem času, podaljšanjem bivanju, 
društvih, centrih ipd., organizacijo in vodenje programov animacije za otroke, 

• sodelavec ali svetovalec pri proizvajalcih opreme, učil in igrač, namenjenih za mlajše 
otroke.
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MIKLOŠIČEVA KNJIŽNICA – FPNM  
Miklošičeva knjižnica – FPNM (akronim PEFMB, sigla 50317) je enota Filozofske fakultete 

Univerze v Mariboru in opravlja storitve za tri fakultete Univerze v Mariboru: Filozofsko 
fakulteto (FF UM), Pedagoško fakulteto (PEF UM) in Fakulteto za naravoslovje in matematiko 
(FNM UM). Je največja visokošolska knjižnica v okviru Univerze v Mariboru. 

Knjižnica treh fakultet se nahaja v pritličju stavbe na 737 m2. Pod knjižnico je 165 m2 skladišča. 
Skupna uporabna površina knjižnice je 902 m2. 

Informacije o odpiralnem času in vse spremembe so objavljene na vhodnih vratih knjižnice ter na 
spletni strani  http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/.    

Študijska soba je uporabnikom na voljo vsak dan od ponedeljka do petka do 20.30. 
Kratka navodila in informacije so na spletni strani Miklošičeve knjižnice – FPNM (zloženka    

http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/zlozenka.dot ). 

Posebnost je Mediateka, kjer hranimo neknjižno gradivo (videokasete, slikovno gradivo, 
grafoskopske prosojnice, CD-ROM-e, DVD-je …). Za potrebe nastopov in študijske prakse 
izposojamo gradivo osebno po dogovoru. 

Z geslom (ki ga uporabniku vpišemo v knjižnici) in številko knjižnične izkaznice (številko 
dodelimo ob vpisu v matično knjižnico) si lahko uporabniki preko interneta podaljšujejo in 
rezervirajo gradivo (ob težavah pokličite izposojo), spremljajo potek izposoje na vseh 
visokošolskih knjižnicah Univerze v Mariboru  

(Moja knjižnica, https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/login?redirect=/bib/search) , 
uporabljajo medknjižnično izposojo in elektronski dostop s spletne strani Univerzitetne 
knjižnice Maribor (ukm.9999999@libroam.si). 

Uporabnikom je na voljo mCOBISS Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah 

http://m.cobiss.si/ in brezžični internet v knjižnicah LIBROAM 

(http://home.izum.si/cobiss/libroam/ ). 
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