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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. RAZREDNI POUK 

Študijski program prve stopnje razredni pouk se izvaja na Oddelku za razredni pouk. Člani 
oddelka sodelujejo na izobraževalnem in raziskovalnem področju s sorodnimi institucijami 
za izobraževanje učiteljev na Hrvaškem, Madžarskem in Finskem, v Avstriji, Grčiji, Nemčiji in 
Franciji. Oddelek gradi svojo prepoznavnost na dobrih odnosih s študenti ter predstavljanju 
rezultatov raziskovalnega dela, v katerega so aktivno vključeni tudi študenti, na domačih in 
tujih znanstvenih konferencah, pa tudi z objavami v revijah in s knjižnimi izdajami. 

 

1.1 Temeljni cilji programa 

Temeljni cilj programa je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo: 

• imel vsa potrebna splošna in posebna znanja, sposobnosti in zmožnosti, da bo lahko kot 
učitelj kos zahtevam sodobnega osnovnošolskega izobraževanja na razredni stopnji; 

• ustvarjalen pri reševanju problemov, ki jih potrebuje v različnih kompleksnih in 
nepredvidljivih situacijah, ki jih prinaša vzgojno-izobraževalni proces; 

• sposoben svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z 
racionalnimi, strokovno in raziskovalno podkrepljenimi argumenti; 

• zaposljiv. 
 

1.2 Vpisni pogoji 

V Univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je 
opravil: 

➢ splošno maturo; 
➢ je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. 

 

Vpisna mesta v študijskem letu 2021/2022 
 Redni Izredni 

Razredni pouk, 1. stopnja UN 70 - 

Trajanje študija 
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 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 Pedagogika 90 120 210/7 

1/2 
Razvojna psihologija s poudarkom na srednjem 
otroštvu 

60 120 180/6 

1/3 Etični in sociološki vidiki izobraževanja 45 45 90/3 

1/4 Informacijsko-komunikacijska tehnologija 60 60 120/4 

1/5 Branje 60 30 90/3 

1/6 Uvod v metodologijo pedagoškega raziskovanja 60 60 120/4 

1/7 Praktično usposabljanje I  90 90/3 

 Skupaj 375 525 900/30 
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Št. 2. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

1/8 Psihologija v izobraževanju 45 45 90/3 

1/9 
Tuj jezik za učitelje razrednega pouka  
  

60 60 120/4 

1/10 Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti - fizika 60 90 150/5 

1/11 Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti - biologija 60 90 150/5 

1/12 Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti - kemija 60 90 150/5 

1/13 Specialna pedagogika 75 75 150/5 

1/14 Praktično usposabljanje II   90 90/3 

 Skupaj 360 540 900/30 

 2. LETNIK (60 ECTS) 

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

2/1 Didaktika 75 75 150/5 

2/2 
Izbrana poglavja iz družboslovnih znanosti - 
geografija 

45 75 120/4 

2/3 
Izbrana poglavja iz družboslovnih znanosti -  
zgodovina 

45 75 120/4 

2/4 Slovenski jezik I  90 120 210/7 

2/5 Splošna književnost 45 75 120/4 

2/6 Vokalno-instrumentalni pouk I  30 60 90/3 

2/7 Praktično usposabljanje III   90 90/3 

 Skupaj 330 570 900/30 

 
 
 
 
 

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

2/8 Matematika za učitelje razrednega pouka  90 150 240/8 

2/9 Slovenski jezik II 90 120 210/7 

2/10 Didaktični praktikum iz naravoslovja in tehnike 45 45 90/3 

2/11 Družboslovni pedagoški praktikum  45 45 90/3 

2/12 Vokalno-instrumentalni pouk II 30 60 90/3 

2/13 Temeljne likovnopedagoške vsebine 60 30 90/3  

2/14 Izbrana poglavja iz športa 60 30 90/3 

 Skupaj 420 480 900/30 

3. LETNIK (60 ECTS) 

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

3/1 Mladinska književnost 60 60 120/4 

3/2 Glasbeni pedagoški praktikum 45 45 90/3 

3/3 Didaktika matematike I 75 75 150/5 

3/4 Didaktika naravoslovja in tehnike I 75 75 150/5 

3/5 Didaktika spoznavanja okolja in družbe I 75 75 150/5 

3/6 Izbirni predmet* 45 75 120/4 

3/7 Izbirni predmet* 45 75 120/4 

 Skupaj 420 480 900/30 
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Št. 6. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

3/8 Didaktika slovenskega jezika in književnosti I 75 75 150/5 

3/9 Didaktika glasbene umetnosti I 75 75 150/5 

3/10 Didaktika likovne umetnosti I 75 75 150/5 

3/11 Didaktika športa I 75 75 150/5 

3/12 Izbirni predmet* 45 75 120/4 

3/13 Praktično usposabljanje IV  180 180/6 

  345 555 900/30 

4. LETNIK (60 ECTS) 

Št. 7. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

4/1 Didaktika slovenskega jezika in književnosti II 60 60 120/4 

4/2 Didaktika matematike II 60 60 120/4 

4/3 Didaktika naravoslovja in tehnike II 60 60 120/4 

4/4 Didaktika glasbene umetnosti II 60 60 120/4 

4/5 Didaktika športa II 60 60 120/4 

4/6 Didaktika likovne umetnosti II 60 60 120/4 

4/7 Praktično usposabljanje V  180 180/6 

 
 
 
 
 
 
 

Skupaj 360 540 900/30 

     

Št. 8. SEMESTER (30 ECTS) KU IDŠ URE/ECTS 

4/8 Sistemska dinamika   75 105 180/6 

4/9 Didaktika spoznavanja okolja in družbe II 60 60 120/4 

4/10 Izbirni predmet* 45 75 120/4 

4/11 Izbirni predmet** 45 105 150/5 

4/12 Izbirni predmet** 45 105 150/5 

4/13 Praktično usposabljanje VI  180 180/6 

 Prosto izbirni predmet***   150/6 

 Skupaj 270 630 900/30 
* Študent izbere iz sklopa oddelčnih izbirnih predmetov štiri predmete (16 ECTS). 
** Študent izbere iz sklopa fakultetnih izbirnih predmetov dva predmeta  (10 ECTS). 
*** študent lahko prosto izbirni predmet izbere namesto navedenih izbirnih predmetov iz univerzitetnega 
        nabora predmetov (katerikoli predmet drugih fakultet oz. drugih univerz) 

 

IZBIRNI PREDMETI* – SKLOP I (ODDELČNI IZBIRNI PREDMETI) 

Št. Predmet KU ID
Š 

URE/ECTS 

I/1 Prometna vzgoja 45 
 

75 120/4 

I/2 Astronomija 45 
 

75 120/4 

I/3 Smučanje in šola v naravi 45 
 

75 120/4 

I/4 Didaktika književnosti v novih medijih 45 
 

75 120/4 

I/5 Učenje in poučevanje tujega jezika na razredni stopnji 45 
 

75 120/4 

I/6 
Dejavnosti izven učilnice pri pouku spoznavanja okolja in 
družbe 
  

45 
 

75 120/4 

I/7 Matematični krožek 45 
 

75 120/4 

I/8 Likovna kultura 45 
 

75 120/4 

I/9 Glasbena kultura 45 
 

75 120/4 

I/10 Dramatizacija pri pouku tujega jezika na razredni stopnji 
poudarkom na učenju tujega jezika Razrednik in razredni 
management 

45 
 

75 120/4 
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I/11 Individualizirani program za otroke s posebnimi potrebami 45 
 

75 120/4 

I/12 
Učenje in poučevanje kult. dediščine pri predmetnih  
spoznavanja okolja in družbe 

45 
 

75 120/4 

I/13 Šolski vrt in trajnostna pridelava hrane 45 
 

75 120/4 

I/14     Etika z otroki 45 
 

75 120/4 

 

IZBIRNI PREDMETI** – SKLOP II (FAKULTETNI IZBIRNI PREDMETI) 

Št. Predmet KU IDŠ URE/ECTS 

I/1 Zbor 45 105 150/5 

I/2 Retorika in komunikacija 45 105 150/5 

I/3 Otrok v skupini vrstnikov 45 105 150/5 

I/4 Delo s starši 45 105 150/5 

I/5 Razrednik in razredni management 45 105 150/5 

I/6 Scenografija in lutke 45 105 150/5 
Legenda: KU – kontaktne ure (predavanja, seminarji, vaje), IDŠ – individualno delo študenta, praksa študenta 

 

1.4 Navedba strokovnega naslova 

Ko študent opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, si pridobi strokovni 
naziv: profesor/profesorica razrednega pouka (UN) oz. z okrajšavo: prof. raz. pouka (UN). 

 
 

1.5 Zaposljivost diplomantov 

Univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk je oblikovan ob upoštevanju 
temeljnih načel evropskega visokošolskega prostora, kot so bila izoblikovana v bolonjskem 
procesu, zato po prvi stopnji omogoča tako zaposlitev kot nadaljevanje študija. Je program 
prve stopnje, zato še ne omogoča samostojnega opravljanja strokovnega dela v vzgoji in 
izobraževanju. Diplomanti, ki bodo s študijem nadaljevali v magistrskem študijskem 
programu Razredni pouk na drugi stopnji, si bodo pridobili kvalifikacijo za samostojno 
opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju
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1. RAZREDNI POUK 

1.1 Temeljni cilji programa 

Študijski program druge stopnje Razredni pouk nudi kandidatom poglobljena znanja, 
veščine in metode dela za kvantitativno ter kvalitativno obravnavo številnih problemov s 
področja elementarnega izobraževanja. To pa daje študijskemu programu pečat aplikativno 
usmerjenega sodobnega programa, ki je prilagojen potrebam pedagoškega trga.  

 
Temeljni cilj programa je izobraziti široko razgledanega diplomanta: 

• ki bo opremljen z vsemi potrebnimi splošnimi in posebnimi znanji, sposobnostmi in 
zmožnostmi, da bo lahko kot učitelj kos zahtevam sodobnega osnovnošolskega 
izobraževanja na razredni stopnji, 

• ki bo ustvarjalen pri reševanju problemov, ki jih potrebuje 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 zaposljiv. 
 

1.2 Vpisni pogoji 

V študijski program druge stopnje Razredni pouk  se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

➢ Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Izobraževanje učiteljev 
razrednega pouka (0111, 0113) v obsegu 240 ECTS, 

 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 

Vpisna mesta v študijskem letu 2021/2022 
 Redni Izredni 

Razredni pouk, 2. stopnja 80 20 

 

  Trajanje študija 
Študij traja 1 leto (2 semestra) in obsega 60 kreditnih točk po ECTS. 
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1.3 Predmetnik študijskega programa  

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

1/1 
Učitelj kot raziskovalni praktik naravoslovja, tehnike 
in matematike 

90 150 240/8 

1/2 
Pedagoško raziskovanje na področju družboslovja in 
humanistike 

90 150 240/8 

1/3 
Pedagoško raziskovanje na področju umetnosti in 
športa 

90 150 240/8 

1/4 
Interaktivni mediji in elektronske tehnologije v 
izobraževanju 30 60 90/3 

1/5 Izbirni predmet I* 30 60 90/3 

 Skupaj  330 570 900/30 

     

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

1/6 
Kvalitativne in kvantitativne metode pedagoškega 
raziskovanja 

45 75 120/4 

1/7 Delo z nadarjenimi učenci 45 75 120/4 

1/8 Izbirni predmet II* 30 60 90/3 

1/9 Praktično usposabljanje  90 90/3 

1/10 Magistrsko delo  480 480/16 

 Skupaj 120 7780 900/30 
* Študent v vsakem semestru izbere po en izbirni predmet iz nabora poonujenih.  
 

IZBIRNI PREDMETI I IN II 

Št. Predmet KU IDŠ URE/ECTS 

I/1 
Akcijsko raziskovanje v okoljskem 
izobraževanju 

30 60 90/3 

I/2 Delo z besedili  30 60 90/3 

I/3 Izvenšolsko branje na razredni stopnji  30 60 90/3 

I/4 Osnove pedagoškega svetovanja 30 60 90/3 

I/5 Pomoč družinam in kvaliteta življenja 30 60 90/3 

I/6 
Preverjanje in ocenjevanja znanja pri 
Slovenščini ter učiteljeva samoevalvacija  

30 60 
90/3 

I/7 
Raziskovanje likovnih del v avtentičnem 
prostoru  

30 60 
90/3 

I/8 Razvoj navezanosti  30 60 90/3 

I/9 Živa bitja, njihovo okolje in naravovarstvo  30 60 90/3 
Legenda: KU – kontaktne ure (predavanja, seminarji, vaje), IDŠ – individualno delo študenta 
 

1.4 Navedba strokovnega naslova 

Ko študent opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, si pridobi strokovni 
naziv: magister profesor/magistrica profesorica razrednega pouka oz. z okrajšavo: mag. 
prof. raz. pouka. 
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1.5 Zaposljivost diplomantov 

Diplomanti bodo usposobljeni opravljati delo ali poklic, na katerem lahko opravljajo tista 
razvojna, strokovna, izobraževalna, raziskovalna in druga dela, za katera so pridobili ustrezna 
znanja na fakulteti in jih ustrezno ter optimalno implementirali na svojem službenem 
oziroma poklicnem mestu. S pomočjo poznavanja področij delovanja, pedagoške in 
družboslovne metodologije, s pridobljenimi strokovnimi znanji in poznavanjem prakse bodo 
zato bistveno prispevali k splošnemu stanju vednosti, znanj in kulture na področju 
izobraževanja slovenskega razrednega učitelja. 
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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/ ). 

 
 

http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/
http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/zlozenka.dot
https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/login?redirect=/bib/search
http://m.cobiss.si/
http://home.izum.si/cobiss/libroam/

