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RAZPIS ZA VPIS 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 

Univerza na Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Pedagoške fakultete (UP 

PEF):  

 

Članica UP Ime študijskega programa 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 

UP PEF 

INKLUZIVNA PEDAGOGIKA 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE 

RAZREDNI POUK 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

ZGODNJE UČENJE 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

UP PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF) 

Cankarjeva 5, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN: www.pef.upr.si 

Elektronski naslov (referat): referat@pef.upr.si 

tel. št. (referat): +386 (5) 66 31 271 

UP Pedagoška fakulteta (UP PEF) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje naslednje magistrske 

študijske programe 2. stopnje: Inkluzivna pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, 

Razredni pouk, Socialna pedagogika in Zgodnje učenje. 

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: INKLUZIVNA PEDAGOGIKA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

http://www.pef.upr.si/
mailto:referat@pef.upr.si
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KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper, Ptuj 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja (edukacijske 

vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, defektologija); ali 

b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 

kreditnih točk po ECTS iz predmetnih področij pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije 

osebnosti, specialne pedagogike in pedagoškega raziskovanja, kandidat pa jih je opravil med 

študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti 

po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem 

glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF; ali 

c) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja (študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali 

d) diploma na drugem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu 

(sprejetem pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 

bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS iz predmetnih področij 

pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije osebnosti, specialne pedagogike in 

pedagoškega raziskovanja, kandidat pa jih je lahko opravil med študijem na visokošolskem 

strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z 

opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se 

kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do 

vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za 

študentske zadeve UP PEF. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki imajo višje ocene (povprečna ocena, 

ocena diplomskega dela) pri študiju 1. stopnje / dodiplomskem študiju. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Inkluzivna pedagogika 1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 30 

Ptuj - 30 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Inkluzivna pedagogika 1. letnik 

redni izredni 

Koper 3 3 

Ptuj - 3 

 
-  za kandidate za vzporedni študij  

Inkluzivna pedagogika 1. letnik 

redni 

Koper 2 

 

IZREDNI ŠTUDIJ NA POSAMEZNI LOKACIJI SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 20 KANDIDATOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  
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1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP PEF. 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Način prehoda diplomantov študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, urejata 38a. člen ZViS 

in 16. člen ZViS-E. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 

vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa. 

 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Inkluzivna 
pedagogika 

2. letnik 

redni izredni 

Koper Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Število razpisanih vpisnih mest je omejeno 
s številom razpisanih mest za 1. letnik v 
študijskem letu 2016/2017 

Ptuj - 20 

 

-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Inkluzivna 
pedagogika 

2. letnik 

redni izredni 

Koper 1 3 

Ptuj - 2 

 

Izredni študij je praviloma namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki 

(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v treh študijskih letih. 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/  

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

http://www.pef.upr.si/
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Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja (edukacijske 

vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in management); ali 

b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 

kreditnih točk po ECTS iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, 

managementa in družboslovnega raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na 1. 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, 

vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na 

vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF; ali 

c) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja (študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali 

d) diploma na drugem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu, 

(študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS s 

predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega 

raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na visokošolskem strokovnem ali 

univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov 

pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje 

teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega 

študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost pri vpisu kandidati z višjo povprečno oceno 

zaključenega študija. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 25 25 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 2 2 

 

-  za kandidate za vzporedni študij 

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 

IZREDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 20 KANDIDATOV.  

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
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Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Način prehoda diplomantov študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, urejata 38a. člen ZViS 

in 16. člen ZViS-E. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 

vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

 - za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Izobraževanje odraslih 
in razvoj kariere 

2. letnik 

redni izredni 

Koper Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest 
za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest 
za 1. letnik v študijskem letu 
2016/2017 

 

-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Izobraževanje odraslih in 
razvoj kariere 

2. letnik 

redni izredni 

Koper 1 3 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/   

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAZREDNI POUK 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

TRAJANJE ŠTUDIJA: 1 LETO, 60 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z 

ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), program smeri Razredni pouk; ali 

http://www.pef.upr.si/
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b) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z 

ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz 

predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, 

družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja; ali 

c) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, z 

drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 

bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij 

poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, 

likovna in športna vzgoja; ali 

d) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, s 

področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), program 

smeri Predšolska vzgoja, in uspešno zaključen dodatni letnik, ki je sestavni del tega študijskega 

programa in tako kandidat zbere manjkajočih 60 ECTS; ali 

e) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, z 

ustreznih strokovnih področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki 

je sestavni del tega študijskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS; ali 

f) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS, z 

drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 

bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij 

poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, 

likovna in športna vzgoja; kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik 

programa, ki je sestavni del tega študijskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS; ali 

g) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z 

ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), program smeri Predšolska vzgoja, in uspešno zaključen dodatni letnik, 

ki je sestavni del tega študijskega programa; ali 

h) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z 

ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program. Kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki 

je sestavni del tega študijskega programa; ali 

i) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 z 

drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
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bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij 

poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, 

likovna in športna vzgoja. Kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik 

programa, ki je sestavni del tega študijskega programa; ali 

j) diploma na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, z ustreznih 

strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 

študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz 

predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, 

družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja; ali 

k) diploma na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih 

področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 

študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 

največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih 

za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat 

mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega 

pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: 

slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja; ali 

l) diploma v okviru enakovrednega izobraževanja v tujini.  

 

Študijski program predvideva 3 smeri, in sicer: smer Poučevanje na razredni stopnji, smer 

Poučevanje na razredni stopnji z angleščino in smer Poučevanje na razredni stopnji z 

italijanščino. V primeru, da si kandidat izbere eno izmed jezikovnih smeri, mora imeti opravljene 

obveznosti v obsegu 30 ECTS s področja izbranega jezika, ki jih je pridobil v okviru izbirnih 

predmetov na dodiplomskem študiju 1. stopnje, in sicer so ti predmeti: 

 za smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino: Jezikovne zmožnosti v angleščini (6 

ECTS), Ustno in pisno sporočanje v angleščini (6 ECTS), Angleški jezik kot jezik stroke (6 

ECTS), Otroška in mladinska književnost v angleščini (6 ECTS), Družbene razsežnosti 

angleškega jezika (3 ECTS) ter 3 ECTS v okviru pedagoške prakse;  

 za smer Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino: Moderni italijanski jezik 1 (6 ECTS), 

Moderni italijanski jezik 2 (6 ECTS), Slovnica italijanskega jezika – oblikoslovje in skladnja 

(6 ECTS), Italijanska književnost – Sodobna književnost in književnost ob meji (6 ECTS), 

Ustno in pisno sporočanje (italijanščina) (3 ECTS) ter 3 ECTS v okviru pedagoške prakse.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se bo kandidate izbralo na podlagi uspeha na predhodnem študiju 

(povprečna ocena, ocena diplomskega dela). 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:   

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Razredni pouk 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 60 25 
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-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Razredni pouk 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 3 1 

 
-  za kandidate za vzporedni študij 

Razredni pouk 
1. letnik 

redni 

Koper 3 

 

IZREDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 20 KANDIDATOV.  

 
Izredni študij je praviloma namenjen zaposlenim študentom, zato bo potekal v prilagojeni obliki 

(petek popoldan, sobota), in sicer celoten študij v dveh študijskih letih. 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/  

 

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNA PEDAGOGIKA 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu prve stopnje smeri Socialna pedagogika (s področja ISCED 

14), sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu 180 ECTS; ali 

b) diploma na drugem študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu vsaj 

180 ECTS, s strokovnih področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev), ali s področja socialno delo, če je kandidat pred vpisom opravil 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na 

različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih 

lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem 

izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

c) diploma na študijskem programu prve stopnje, sprejetem po 11. 6. 2004, v obsegu vsaj 180 

ECTS, z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki 

so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz temeljnih pedagoških predmetov in predmetov študija Socialna pedagogika; ali 

d) diploma na univerzitetnem ali visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 

11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 

(Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), ali s področja socialno delo, če je kandidat pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se 

določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, 

kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z 

opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali 

e) diploma na univerzitetnem ali visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetem pred 

11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, 

ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

http://www.pef.upr.si/


 9 

področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in 

kompetence iz temeljnih pedagoških predmetov in predmetov študija Socialna pedagogika; 

f) diploma v okviru enakovrednega izobraževanja v tujini.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost pri vpisu kandidati, ki imajo višje povprečje ocen pri 

študiju na 1. stopnji/dodiplomskem študiju. Pri tem predstavlja povprečna ocena študija 70 %, 

ocena diplomskega/zaključnega dela pa 30 % točk. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Socialna pedagogika 
1. letnik 

redni 

Koper 30 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Socialna pedagogika 
1. letnik 

redni 

Koper 3 

 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Način prehoda diplomantov študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, urejata 38a. člen ZViS 

in 16. člen ZViS-E. 

 
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 
vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa. 
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

 - za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Socialna pedagogika 
2. letnik 

izredni 

Koper Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih mest 
za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Socialna pedagogika 
2. letnik 

izredni 

Koper 3 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/   

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODNJE UČENJE 

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE  

TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik: 

a) diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij (predšolska vzgoja, 

razredni pouk, pedagogika, psihologija, defektologija, edukacijske vede); ali 

b) diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 

kreditnih točk po ECTS iz predmetnih področij slovenskega jezika, pedagogike, razvojne 

psihologije, pedagoške psihologije in specialne pedagogike, kandidat jih lahko opravi med 

študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti 

po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem 

glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF; ali 

c) diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja, sprejetega pred 

11. 6. 2004; ali 

d) diploma drugega visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa (študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 

bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS s predmetnih področij 

slovenskega jezika, pedagogike, razvojne psihologije, pedagoške psihologije in specialne 

pedagogike, kandidat pa jih je lahko opravil med študijem na prvi stopnji, v programih za 

izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; 

izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti 

najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči 

Komisija za študentske zadeve UP PEF. 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki imajo višje ocene (povprečna ocena, 

ocena diplomskega dela) pri študiju 1. stopnje/dodiplomskem študiju. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:  

 

 

http://www.pef.upr.si/
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Vpisna mesta (1. letnik) 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Zgodnje učenje 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 30 30 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) 

Zgodnje učenje 
1. letnik 

redni izredni 

Koper 3 3 

 

-  za kandidate za vzporedni študij  

Zgodnje učenje 
1. letnik 

redni 

Koper 2 

 

IZREDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 20 KANDIDATOV. 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA  V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini 

se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.  

 

Pri prehodu se lahko priznavajo:  

1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in 

primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča senat 

UP PEF. 

 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se 

lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

 

Način prehoda diplomantov študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, urejata 38a. člen ZViS 

in 16. člen ZViS-E.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 

vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa. 

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) 

Zgodnje učenje 
2. letnik 

redni izredni 
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Koper 
Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Število razpisanih vpisnih mest je 
omejeno s številom razpisanih mest za 
1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

 
-  za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)  

Zgodnje učenje 
2. letnik 

redni izredni 

Koper 1 3 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/  

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski 

program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU) UP PEF, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ,  ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske 

študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

* * * * * * 

 

V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na 

spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

http://www.pef.upr.si/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti 

naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg 

naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA.  

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Skupaj s prijavo kandidat posreduje tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.   

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz 

katerega je razvidna povprečna ocena na dodiplomskem študiju in ocena diplome) – obvezna 

priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant (zaključen univerzitetni dodiplomski študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih,  

originalna priloga k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 

povprečna ocena na dodiplomskem študiju in ocena diplome) – obvezna priloga.   

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta, vpisanega na drugem magistrskem 

študijskem programu 2. stopnje) mora kandidat predložiti: 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine predhodnega študija (na dodiplomskem 

študiju)) – obvezna priloga,   

b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih 

na prvem študijskem programu) – obvezna priloga.   

 
Kandidat, ki se bo prijavil na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na 

visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani) – obvezna priloga,   

b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – 

obvezna priloga. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

STATUS KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM 

Kandidat lahko v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje 

UP PEF zaprosi za posebni status, s katerim se lahko uvrsti na seznam naknadno sprejetih 
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kandidatov, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in doseči najmanj 90 % 

minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi posebnega statusa kandidata na podlagi 

individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem 

postopku za vpis v 1. letnik študijskih programov UP. 

Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo: 

- invalidnost oziroma posebne potrebe ali  

- kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo 

in so vplivale na uspeh na dodiplomskem študiju ali  

- izjemne socialne razmere ali 

- status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem. 

 

Kandidat zaprosi za dodelitev posebnega statusa kandidata z individualno prošnjo, ki ji mora 

priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo z dokazili pošlje priporočeno po pošti (ali osebno dostavi) na 

naslov fakultete skupaj s prijavo za vpis do rokov, ki veljajo za oddajo prijave za vpis (1. 

september 2017 v kolikor se prijavlja v 1. prijavnem roku oziroma 20. september 2017 v kolikor se 

prijavlja v 2. prijavnem roku), kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev 

statusa prišlo po navedenem roku. 
 

O dodelitvi statusa odloči Komisija za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik 

študijskih programov UP in o tem pisno obvesti kandidata ter fakulteto. Odločitev Komisije za 

prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik študijskih programov UP o kandidatih s 

posebnim statusom veljajo samo za prijavno-sprejemne postopke po tem razpisu. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI, IN DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH 

POGOJEV 

V magistrske študijske programe 2. stopnje UP PEF se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili 

primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, 

v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v 

posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo 

izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega 

izobraževanja. 

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrske študijske programe 2. 

stopnje obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja, 

morajo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v 

elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

izobraževanja, in priloži zahtevane priloge.  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23  

 

POMEMBNO!!  

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

Prijavi za vpis mora kandidat predložiti tudi: 

a. diplomsko listino (original diplomske listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da 

se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju 

izobraževanja) – obvezna priloga, 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
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b. prevod diplomske listine (sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz točke a., razen v 

primeru, če organ priznavanja presodi, da overjenega prevoda listine o izobraževanju ne 

potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more priložiti) – obvezna priloga, 

c. kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.   

 

Original listine o opravljenem izobraževanju mora biti legaliziran na podlagi: 

- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo 

pridobljeno), oziroma 

- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v 

celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b

ilateralni_sporazumi. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene 

na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP PEF. Kandidati lahko 

informacije pridobijo tudi na spletni strani www.pef.upr.si, preko e-pošte (sporočilo pošljejo na 

naslov referat@pef.upr.si) ali telefonsko (pokličejo na telefonsko številko (05) 66 31 271). 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi
http://www.pef.upr.si/
mailto:referat@pef.upr.si

