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informacije o študiju



• Največja fakulteta v okviru Univerze v 
Ljubljani.

• Več kot 5.000 študentov in 650 
zaposlenih.

• 21 oddelkov – 31 znanstvenih disciplin.
• 46 prvostopenjskih študijskih 

programov in 75 drugostopenjskih 
študijskih programov.

• Možnost eno-/dvopredmetnega 
študija.

• Izobraževanje za učiteljski poklic (na 
drugi stopnji).

Filozofska fakulteta



POSEBNOST – Kombinacija dvopredmetnih programov  
Filozofske fakultete je prosta.

ENOPREDMETNI (E) IN 
DVOPREDMETNI (D) študij

E PROGRAM 
120 KT

E PROGRAM 
180 KT

D PROGRAM  
60  KT

D PROGRAM 
60 KT

D PROGRAM  
90  KT

D PROGRAM 
90 KT



2021/2022

Pedagogika in andragogika
Eno- in dvopredmetni 

prvostopenjski študijski 
program



Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Na Oddelku v študijskem letu 2020/2021 študira:
● 248 rednih študentov na 1. stopnji in 89 na 2. stopnji.
● 17 izrednih študentov na 1. stopnji.

Na Oddelku je zaposlenih:
18 učiteljic in učiteljev, 4 asistenti in 3 mlade raziskovalke,

2 bibliotekarki in samostojna strokovna delavka.



Možnost
dvopredmetnga ali
enopredmetnega

študija, velika
izbirnost, široko

znanje.

Skrb za strokovni
in osebnostni

razvoj študentov.

Študij v manjših 
skupinah, predvsem 

v višjih letnikih. 

Značilnosti študija na Oddelku za 
pedagogiko in andragogiko



Značilnosti
študija na
Oddelku za 

pedagogiko in 
andragogiko

Študij je zasnovan
interdisciplinarno

(psihologija, sociologija, 
filozofija, antropologija, 

etika …).
Večina naj bi 

nadaljevala študij
na drugi bolonjski

stopnji, kjer je 
zaposljivost veliko

večja.

Na drugi bolonjski
stopnji odločitev za 
pedagogiko ali za 

andragogiko v 
okviru dveh ločenih

študijev.

Zaključek študija je 
po treh letih – brez 
diplomske naloge. 



Odgovarja na vprašanja, zakaj in kako
vzgajati in poučevati, katere metode

poučevanja so bolj uspešne, v kakšnem
odnosu so družba, vzgoja in 

izobraževanje ter v kakšne so 
značilnosti vzgojno-izobraževalnih

procesov, ki se odvijajo v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah, tudi šolah za 

učence s posebnimi potrebami.

Ukvarja se z značilnostmi učenja in 
vseživljenjskega izobraževanja tako 

mlajših kot starejših odraslih v različnih 
okoljih. Njeno zanimanje so motivacija 

za izobraževanje, učenje na delu, delo z 
različnimi skupinami (managerji, 

migranti, starostniki...). V zadnjem času 
pa se posebej intenzivno ukvarja z e-

izobraževanjem, s svetovanjem, 
mentorstvom ter značilnostmi učenja in 

izobraževanja v sodobni družbi. 

je veda o vzgoji in 
izobraževanju kot posebni

družbeni dejavnosti.

je veda, ki proučuje 
izobraževanje in učenje 

odraslih.

PEDAGOGIKA
ANDRAGOGIKA



pročuje razvoj 
pedagoških idej in 
šolstva skozi čas

pročuje vzgojo 
predšolskih otrok v 

vrtcih in družini. 

se ukvarja z 
izobraževalno 

in vzgojno 
problematiko 
šolskih otrok.

Pedagogika se deli na več
znanstvenih disciplin:

Zgodovina
pedagogike

Predšolska 
pedagogika

Šolska 
pedagogika

pročuje 
izobraževanje in 

pouk.
preučuje cilje, 
zakonitosti in 

metode 
vzgajanja. 

preučuje šolske 
sisteme po svetu in 

mednarodne 
dimnezije 

izobraževanja.

Didaktika
Teorija
vzgoje Primerjalna 

pedagogika

Poklicna
pedagogika

se ukvarja s poklicnim in 
strokovnim 

izobraževanjem ter 
povezovanjem s trgom 

dela.

Pedagoška statistika in 
metodologija

razvijata znanstvene 
metode raziskovanja 
pedagoških pojavov.



V delu študija, ki pokriva področje andragogike se 
boste srečali z naslednjimi predmeti:

Mednarodne
perspektive

v 
izobraževan
ju odraslih

E-
izobraževanje

Mentorstvo in 
izobraževanje
mentorjev

Andragoška
didaktika

Razvoj kadrov
in karierno
svetovanje

Andragoško
svetovalno delo

Psihologija učenja
in izobraževanje
odraslih



Pedagogika in andragogika sta interdisciplinarni
vedi, ki se tesno povezujeta s filozofijo in 
psihologijo, pogosto pa tudi s sociologijo, 
antropologijo, medicino, ekonomijo in drugimi

vedami, kar se odraža tudi v predmetniku
študijskega programa, ki vključuje tudi več

tednov praktičnega usposabljanja.  



Običajno 1 semester (od končanega 1. letnika
naprej); možnosti za študijsko prakso.
Češka, Finska, Francija, Hrvaška, Litva, 
Španija, Poljska, …

Erasmus+ (države EU): 

Študij (in študijska praksa) na Norveškem, 
Islandiji in v Liechtensteinu.

Norveški finančni mehanizem: 

od 1 mesec do 1 semester; priznavanje kreditov
ni potrebno.
vključene države: Hrvaška, Srbija, Bosna in 
Hercegovina, Črna gora, Makedonija, Poljska in 
Slovaška.

CEEPUS:

Možnosti študentske izmenjave



Kaj o študiju pravijo študenti, ki
študirajo v študijskem programu?



študenti

o 

študiju

Tekom študija se naučiš 
kritičnega razmišljanja, kar 

je izredno pomembno v 
nadaljnjem življenju. Še 

posebej v teh časih.“

„Študij je izrazito 
interdisciplinaren in ti nudi 

podlago za razumevanje 
sodobnih problemov ter 
izzivov znotraj vzgoje in 

izobraževanja z različnih 
perspektiv.“

„Pri študiju se spodbuja kritično 
mišljenje, navezuje se na aktualne 
problematike, v višjih letnikih imamo 
možnost izbire različnih izbirnih 
predmetov. Študij ni lahek, je pa 
zanimiv, širi obzorja in navdihuje za 
nadaljni razvoj."



študenti 
andragogike

o 

študiju

„izzivi na delovnem mestu 
(srečevanje s specifičnimi 
nalogami, inovativnost, 
uveljavljanje novih idej, 

različni načini vodenja …)“

„mlada disciplina, kader, 
ki se potrebuje (pomen 
vseživljenjskega učenja 

se v hitro razvijajoči 
družbi povečuje …)“

“razgibano delo”

“zanimiv predmetnik”



https://drive.google.com/file/d/13yymowD9OYHy10
hNMDdHJIriDqgLhDfR/view

1. letniki pa vam bodo kar sami 
povedali: 

https://drive.google.com/file/d/13yymowD9OYHy10hNMDdHJIriDqgLhDfR/view


Vpisni pogoji

01 02 03 04

Kdor je uspešno 
opravil splošno 

maturo.

Kdor je opravil
poklicno

maturo ter
dodatno izpit iz

enega od 
predmetov

splošne mature.

Kdor je pred 1. 6. 
1995 končal
katerikoli
štiriletni

srednješolski
program.

Kdor je uspešno
opravil

enakovredno
izobraževanje v 

tujini.



Vpisni pogoji
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati, ki so uspešno

opravili maturo, izbrani glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi:

• Splošnega uspeha pri splošni ali poklicni maturi
(60%).

• SPLOŠNA MATURA: Splošnega učnega uspeha v 3. in 
4. letniku (40%).

• POKLICNA MATURA: Splošnega učnega uspeha v 3. in 
4. letniku (30%), pri predmetu iz splošne mature 10%.



Pedagogika in andragogika
vpisna mesta 2021/2022

?

?

Program Redni Izredni

Enopredmetni študij 50 15

Dvopredmetni študij 50 15



Univerzitetni
prvostopenjski študijski
program Pedagogika in 
andragogika E  traja 3 

leta in obsega skupaj 180 
kreditnih točk.

Dvopredmetni: 90 KT 
pedagogika in 

andragogika + 90 KT 
druga študijska smer. 

Za dokončanje
študijskega programa
mora študent v celoti

opraviti študijske
obveznosti v skupnem

obsegu 180 KT. 

Strokovni naslov

Enopredmetni: 
Profesor/-ica

pedagogike in 
andragogike (UN)

Dvopredmetni: 
Profesor/-ica

pedagogike in 
andragogike (UN) in…

Dokončanje študija



Pomoč pri:
• načrtovanju dela in dejavnosti, povezanih z 

vzgojo, izobraževanjem in učenjem.
• raziskovanju problemov vzgoje in 

izobraževanja. 
• vodenju organizacij prostovoljnega dela, 

društev, projektov in programov na
področju kulture, prostega časa ...

Animacija različnih ciljnih skupin v društvih, 
kulturnih centrih in mentorsko delo z njimi. 

Organizacija vzgojnega dela v centrih mladih, 
domovih in skupnostih.

Za kaj usposablja študij pedagogike in 
andragogike?



V izobraževalnih
institucijah, v 

vzgojno
izobraževalnih

zavodih, kulturnih
ustanovah, 

knjižnicah ipd. 

V državni upravi na 
področju vzgoje in 

izobraževanja;

V državni upravi na
področju kulture in 

sociale;

V raziskovalnih inštitutih;

Na delovnih mestih v 
kadrovskih službah;

Na delovnih mestih v 
izobraževalnih službah v 

javnem in zasebnem 
sektorju ...

Možnosti zaposlovanja



Čas do 1. zaposlitve, v mesecih
(ZRSS, leto 2019)

7,3
(n=7) 

5,2
(n=25) 

ENO DVO ZRSS
(povprečje)

11,7
(n=8.157) 

ENO DVO

7,1 
(n=25) 

8,7
(n=7) 

ENO DVO

6,2 
(n=6) 

1
(n=1) 

1. stopnja
PED-AND

2. stopnja
PED

2. stopnja
AND



Kje so 
zaposleni naši 
diplomanti?



KAm po 
dodatne

informacije?

https://pedagogika-
andragogika.ff.uni-lj.si

tajništvo oddelka:         
01 241 11 40 Pedagogika in 

Andragogika

www.ff.uni-lj.si

https://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/
http://www.ff.uni-lj.si/


Članice in člani Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko

Srečno na maturi in nasvidenje jeseni!


