
               
 
 
 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
objavlja 

 
 

Razpis za vpis v program za izpopolnjevanje 
»Program za pridobitev pedagoško–andragoške izobrazbe 

za predavatelje višjih strokovnih šol«  
v študijskem letu 2021/22 

 
 

1. Cilji programa 
Glavni cilj programa je usposobiti predavatelje višjih strokovnih šol za kakovostno izobraževalno delo, ob 
upoštevanju sodobnih dognanj pedagoške psihologije, visokošolske didaktike, andragogike, poklicne 
pedagogike in specifičnosti danega poklicnega področja. Pridobljena pedagoško-andragoška izobrazba po 
tem programu ne ustreza za delo v osnovni in srednji šoli. 
Program upošteva specifičnost izobraževalnega dela na višješolski stopnji, pa tudi specifičnost položaja 
predavateljev/ic višjih strokovnih šol, ki imajo običajno že dolgoletne strokovne izkušnje s svojega poklicnega 
področja in mnogi tudi delujejo kot predavatelji/ice le manjši del svojega delovnega časa.  
 

2. Način izvajanja programa 
Študijski program za izpopolnjevanje obsega 30 kreditnih točk (KT) oziroma 185 kontaktnih ur in traja razširjen 
semester. Program se praviloma izvaja kot izredni študij, ob koncu tedna (v petek popoldne in soboto), 
izjemoma pa tudi med tednom. Organizirane oblike pedagoškega dela praviloma potekajo v prostorih fakultete 
v Ljubljani, če razmere to dopuščajo. 
 

3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
V program za izpopolnjevanje se lahko vpiše, kdor je končal: 

- katerega koli od študijskih programov druge stopnje po bolonjski prenovi 
- katerega koli od univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov. 

Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci/e, ki so končali/e izobraževanje v tujini. 
 
Predvideno število vpisnih mest na izvedbo je 16. Merilo za izbiro ob omejitvi vpisa je datum prijave v program. 
Kot datum prijave se bo upošteval datum prispetja veljavne prijave, t.j. natisnjene in podpisane prijavnice z 
vsemi prilogami. 
 

4. Stroški 
Šolnina za š.l. 2021/22 znaša 1080,00 €.  
 

5. Prijave 
Rok za pisne prijave z dokazili je 15. oktober 2021. Za prijavo je v š.l. 2021/22 potrebno najprej izpolniti in 

oddati elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.ff.uni-lj.si/razpis_vnos_0_vis.asp# 
Prijava bo štela kot veljavna, ko bo natisnjena in podpisana prijavnica skupaj z vsemi potrebnimi 
prilogami v roku dostavljena na naslov Filozofska fakulteta UL, Center za pedagoško izobraževanje, 
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na razpis VIŠ«. Priloge so: overjena fotokopija diplome 
(razen diplomanti FF UL, ki lahko priložijo neoverjeno fotokopijo), ustrezno potrdilo o spremembi imena oz. 
priimka (fotokopija), v kolikor se ime in/ali priimek na diplomi razlikuje od imena in/ali priimka na prijavnici.  
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6. Dodatne informacije 

Predstavitveni zbornik programa je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete. Za vsa morebitna vprašanja 
lahko pokličete na tel. 01 241 10 48 ali pišete na ursa.gruden@ff.uni-lj.si . 
 

7. Predmetnik programa za izpopolnjevanje  
 

zap.št. predmet Kontaktne ure Kreditne točke 

1 Poučevanje za aktivno učenje 42 6 

2 
Izobraževanje odraslih, ključni pristopi in 
metode 

42 5 

3 Preverjanje in ocenjevanje znanja 32 4 

4 
Povezava teorije in prakse v načrtovanju in 
izvajanju izobraževanja 

32 4 

5 
Teorija in metode poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 

32 4 

6 Raziskovalno-aplikativna naloga 5 7 

SKUPAJ 185 30 
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