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RAZPIS 
Za vpis v študijski program za izpopolnjevanje  

GOSPODINJSTVO za študijsko leto 2021/22 
  

  
  

CILJI IN NAMEN PROGRAMA:   
Udeleženci izobraževanja pridobijo temeljno strokovno in specialno didaktično znanje s področja gospodinjstva 
ter ustrezne praktične izkušnje za uspešno poučevanje učnega predmeta Gospodinjstvo v osnovni šoli.  
  
KOORDINATORICA PROGRAMA: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek (jana.ambrozic@um.si) 

 
TRAJANJE PROGRAMA: 1 študijsko leto  (60 ECTS) 

  
ŠTEVILO VPISNIH MEST: 15  

  
VPISNI POGOJI: 

 
V študijski program za izpolnjevanje Gospodinjstvo se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom 
določene pogoje za učitelja biologije ali kemije v osnovni šoli.  
 
*V študijski program za izpopolnjevanje Gospodinjstvo se pogojno lahko vpišejo tudi kandidati, ki izpolnjujejo 
z zakonom določene pogoje za učitelja razrednega pouka in izkazujejo pomanjkanje kompetenc, potrebnih za 
poučevanje predmeta Gospodinjstvo v osnovni šoli (čeprav formalno lahko poučujejo ta predmet v 5. in 6. 
razredu).  
 
* V primeru prevelikega števila prijav, bodo v program prednostno vključeni udeleženci s področja vzgoje in 
izobraževanja. V kolikor bo bo še vedno preveč prijavljenih kandidatov, bomo upoštevali povprečno oceno iz 
predhodnega študija. Izbira udeležencev bo potekala najprej na podlagi dokazila o zaposlenosti v vzgoji in 
izobraževanju in šele nato na podlagi povprečne ocene iz predhodnega študija. 
  
PREDVIDEN ČAS IZPELJAVE: september 2021 – junij 2022 

  
ROK PRIJAVE: 15. september 2021  

 

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

 
KRAJ IZVEDBE PROGRAMA:  

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor     
Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor 
IC Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor 
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PRIJAVA ZA VPIS:  

Pisne prijave sprejemamo do 15. septembra 2021.  
Prijava vsebuje. 

1. Izpolnjeno in podpisano prijavnico. 
2. Dokazilo o izobrazbi: 

- Diplomanti fakultet, ki niso članice Univerze v Mariboru priložijo overovljeno fotokopijo 
diplome ali pa prinesti originalno diplomo na vpogled. 

- Diplomanti Univerze v Mariboru priložijo fotokopijo 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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