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Izr. prof. dr. Dejan Hozjan je rojen januarja 1977 v Murski Soboti. Po zaključeni srednji šoli se je v 
študijskem letu 1995/96 vpisal v prvi letnik študijskega programa enopredmetna pedagogika na 
Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani. Po uspešno zaključenem drugem letniku enopredmetne 
pedagogike se je vpisal na vzporedni študijski program dvopredmetni pedagoški študij zgodovine na 
Filozofski fakulteti in teologije na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani. 28. junija 2000 je diplomiral 
na študijskem programu pedagogike z naslovom diplomske naloge »Pravica učitelja do ugovora 
vesti«. Za diplomsko nalogo je 5. februarja 2001 prejel Prešernovo nagrado Filozofske fakultete, 
Univerza v Ljubljani. 20. oktobra 2003 je zaključil vzporedni študij in pridobil naziv profesor zgodovine 
in teologije. V študijskem letu 2000/01 se je vpisal v prvi letnik magistrskega študija s področja 
pedagogike na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani. Po zaključenem drugem letniku se je 
neposredno vpisal na doktorski študijski program pedagogike, ki ga je zaključil 10. maja 2005 z 
naslovom doktorske disertacije »Determinante oblikovanja poklicne identitete«. 
 
Od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2003 je bil Dejan Hozjan zaposlen na Znanstvenem inštitutu 
Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, kot mlad raziskovalec. Kot mlad raziskovalec je izvajal 
raziskovalno (izvajanje projekta CRP, sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih konferencah) in 
pedagoško dejavnost (pri vajah in seminarjih pri predmetih Poklicna pedagogika in andragogika, 
Ekonomika izobraževanja in Didaktika za filologe). Po zaposlitvi na Filozofski fakulteti je bil zaposlen 
na Inštitutu za razvoj osebne kakovosti, kjer je bil koordinator za nacionalne in mednarodne projekte. 
Od 1. februarja 2005 do 30. septembra 2006 je bil zaposlen na Ministrstvu za šolstvo in šport kot 
svetovalec ministra, kjer se je ukvarjal z vsebinskimi vprašanji na področju vzgoje in izobraževanja. Po 
zaposlitvi na Ministrstvu za šolstvo in šport je postal v. d. direktor Pedagoškega inštituta. S 1. aprilom 
2008 pa je bil imenovan za direktorja Ljudske univerze Postojna. Od 1. februarja 2009 je zaposlen na 
Univerzi na Primorskem. Do 1. januarja 2011 je bil zaposlen na Fakulteti za management Koper, kjer 
je izvajal nacionalne in mednarodne projekte s področja vseživljenjskega učenja, priznavanja 
neformalnega znanja in razvijanja nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Od leta 2011 pa je zaposlen na 
Pedagoški fakulteti Koper kot visokošolski učitelj na področju managementa znanja in opravlja funkcijo 
prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij ter koordinatorja študijskega 
programa »Izobraževanje odraslih in razvoj kariere«. 3. julija 2002 je bil Dejan Hozjan prvič izvoljen v 
naziv asistenta za področje poklicne pedagogike in andragogike. V letu 2011 pa mu je Univerza na 
Primorskem podelila naziv izredni profesor za management v izobraževanju.  
 
Kot raziskovalec je sodeloval pri desetih mednarodnih projektih, in sicer: »Quality of schools«, 
»Education for Sustainable development«, »Future od Schools«, »Building up mutual trust: Zooming 
in on EQF-level six with regard to the engineering sector«, »Building the Bridges between EHEA and 
EQF«, »Validating Learning for an Inclusive Society«, »Collaboration On Modern(izing) Policies and 
Systematic Strategies on Lifelong Learning«, »European Observatory of validation of non formal and 
informal skills in the sector of landscape and urban planning and risk prevention« in »Working together 
on Sustainable Development«. Prav tako se je vključeval v številne nacionalne projekte. V letu 2009 in 
2010 je bil nosilec CRP-a z naslovom »Priznavanje rezultatov neformalnega in priložnostnega 
učenja«. Kot član raziskovalne skupine pa je sodeloval še pri naslednjih nacionalnih raziskovalnih 
projektih: CRP-i (»Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij«, »Sistemske možnosti razvoja 
poklicne orientacije v gimnazijah«, »Marketinška kultura v srednjih šolah«, »Vpliv šolskega prostora na 
prikriti kurikulum«, »Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj«), evalvacijske študije 
(»Izobraževanje v Sloveniji«, »Uveljavljanje ključnih kompetenc v srednje poklicne šole«) in ESS 
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projekti (»Sistemska ureditev slovenskega izobraževalnega sistema«, »Socialna kohezija v vzgoji in 
izobraževanju«). 
 
Dejan Hozjan je bil v študijskem letu 2010/11 vabljen predavatelj na Univerzi v Trstu pri predmetu 
»Osnove pedagogike«. Prav tako je bil vabljen predavatelj pri predmetu »Lifelong learning and career 
development« na Evro-mediteranski univerzi v letu 2009. Na podlagi povabila je sodeloval na dveh 
mednarodnih konferencah, in sicer: European Educational Policy 2007 s prispevkom »Drop-out in 
Slovenian Secoundary Education« in mednarodni konferenci AGORA XXV (v okviru organizacije 
CEDEFOP) s prispevkom »EQF as Trojan horse for VET and higher education«. 
 
Za svoje pedagoško in znanstveno delo je v letu 2011 prejel Svečano listino mlademu visokošolskemu 
učitelju Univerze na Primorskem, in Posebno priznanje Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete. 

Po podaji soglasja Senata UP na seji z dne 10. septembra 2014 in formalnem imenovanju je izr. prof. 
dr. Dejan Hozjan prorektor Univerze na Primorskem za študijske zadeve.  

 


