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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 24. 9. 2018. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

23. 1. 2019 je bil članom skupine posredovan odgovor prijavitelja na pripombe, na 

podlagi katerega je bilo nato pripravljeno končno poročilo. 

Na kratko opišite potek nastanka končnega akreditacijskega poročila. 

 
(35. člen meril: Skupina strokovnjakov pripravi skupno poročilo po področjih presoje in standardih kakovosti, 
določenih v merilih za akreditacijo študijskega programa, in sicer na podlagi vloge s prilogami, druge zahtevane 
dokumentacije in ogleda prostorov, kadar je to potrebno zaradi popolne ugotovitve dejanskega stanja.  
 
Agencija pošlje akreditacijsko poročilo vlagatelju, ki lahko nanj da svoje pripombe v enem mesecu od 
njegovega prejema. Če vlagatelj v tem roku pripomb na poročilo ne da, to postane končno. Če pripombe da, 
skupina strokovnjakov v enem mesecu od njihovega prejema pripravi končno akreditacijsko poročilo, v katerem 
se opredeli do vseh pripomb.) 
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Akreditacija študijskega programa 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje pomanjkljivosti oz. 

neskladnosti 

Sestava in vsebina 

študijskega programa 

   

Standard 1 2 1 / 

Standard 2 3 1 / 

Standard 3 3 1 / 

 

Zasnova izvajanja 

študijskega programa 

   

Standard 4 3 / / 

Standard 5 2 / / 

 

* V Poročilu je pri Priložnostih za izboljšanje in Večjih pomanjkljivostih oz. neskladnostih 

uporabljena poševna pisava za opredelitev končnega mnenja skupine strokovnjakov po 

prejemu odgovora prijavitelja. 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. 

poglavju meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti 

podpre izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej 

ravni presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni 

oziroma kaj bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno 

dobro. Nasprotno nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj 

je visoko šolstvo raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali 

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 

je 'kakovosten', drugi izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le 

obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 

presoja na dveh ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda 

povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

in priložnosti za izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po 

načelu, da morajo biti številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

1. standard: Študijski program po sestavi in vsebini študentom ponuja celovito 

znanje ter jim omogoča doseči postavljene cilje in načrtovane kompetence 

oziroma učne izide. 

 

a) konsistentnost in vsebinska povezanost posameznih predmetov in učnih 

načrtov ter študijskega programa kot celote:  

 

Prvostopenjski študijski program Socialna pedagogika je v principu zasnovan 

relativno koherentno, posamezni predmeti se povezujejo v celoto, pomanjkljivi pa 

so nekateri učni načrti. 

Največ ECTS in tudi KU je namenjenih psihologiji in z njo povezanim vsebinam, 

nekoliko deficitarna pa sta vključenost in opredeljevanje občih pedagoških pojmov 

oz. pristopov, tako v naslovih predmetov kot tudi v učnih načrtih oz. vsebinah. 

Študijski program izhaja iz angloameriškega in na njem temelječega 

globaliziranega pojmovanja in konceptov pomoči otrokom predvsem šolske dobe, 

pri čemer se v tradicionalni sistematiki znanosti umešča med psihologijo, socialno 

delo in pedagogiko, za prepoznavnost pa prevzema ime iz kontinentalne tradicije. 

 

b) povezanost (skladnost) ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov, določenih 

v učnih načrtih, s cilji in kompetencami študijskega programa in z 

njegovo vsebino glede na vrsto in stopnjo študija: 

 

Večinoma so cilji in učni izidi v učnih načrtih skladni s cilji študijskega programa. 

 

c) v program integrirane znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške vsebine: 
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V predlagani prvostopenjski študijski program so vključene strokovne vsebine s 

predmetnega področja. 

 

 č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 

letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 

ovrednotenje: 

 

Predmeti v študijskem programu Socialna pedagogika so dovolj vertikalno in 

horizontalno povezani ter kreditno ovrednoteni. Izbirnosti je 10% programa, 

ostalo so obvezni predmeti. Med izbirnimi predmeti je odprta izbirnost možna v 2. 

in 3. letniku, v 2. letniku je obvezen tuji jezik.  

 

Prednosti 

 

Študijski program Socialna pedagogika je sodoben prvostopenjski program, ki odgovarja 

na naraščajoče potrebe okolja po poklicnem profilu, ki se ukvarja s pedagoško pomočjo 

posameznikom z različnimi težavami v vzgojnoizobraževalnih ustanovah, ustanovah 

socialnega varstva ipd. Kot je razvidno iz predmetnika in učnih načrtov, je program  

zasnovan z namenom seznaniti študente s čim širšim spektrom področij in vsebin, ki so 

povezane s socialno-pedagoškim delom in jih usposobiti za delovanje na tem področju. 

Študijski program je tudi zelo interdisciplinarno zasnovan, saj razen vsebin (predmetov) 

s področja pedagogike, psihologije in socialnega dela, vključuje tudi precej vsebin 

(predmetov) s področja prava, menedžmenta, specialne pedagogike, sociologije. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

V prvem semestru 1. letnika se istočasno izvajata predmeta Osnove pedagogike in 

Osnove socialne pedagogike I. Če je pedagogika razumljena (kot je videti tudi iz 

utemeljitve v Vlogi) širše, potem bi bilo primerneje, da bi študenti najprej poslušali 

pedagogiko, šele zatem pa (v 2. semestru) socialno pedagogiko. 

Prijavitelj zagotavlja, da bodo v vsakem študijskem letu študentom najprej posredovane 

temeljne vsebine osnov pedagogike in šele nato socialne pedagogike. 

V predmetniku študijskega programa Socialna pedagogika je predviden predmet Filozofija 

v edukaciji, vsi ostali predmeti s področja vzgoje in izobraževanja pa imajo pridevnik 

pedagoški. V nobenem učnem načrtu tudi ni predvidena eksplikacija razlike med 

edukacijo in pedagogiko oz. pedagoškimi znanostmi, kar je lahko semantično in 

predmetno zavajajoče in vnaša nejasnost in zmedo med študente. Priporoča se 

terminološko poenotenje študijskega programa, pri uvodnih predmetih pa predstavitev 

semantičnih in vsebinskih razlik. 

Prijavitelj je predmet preimenoval v Filozofija v vzgoji in izobraževanju, spremenil je tudi 

učni načrt. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Učni načrti: 

1. letnik 

 Predmeta Osnove pedagogike in Osnove socialne pedagogike I. imata več kot ¾ 

vsebin identičnih, prav tako so identični cilji in kompetence obeh predmetov. Prav 

tako so skoraj identični predvideni študijski rezultati in metode poučevanja in učenja.  
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Predlagatelj je popravil učna načrta obeh predmetov. Pomanjkljivost oz. neskladje je 

odpravljeno. 

 Osnove pedagogike: Študijska literatura je obče-pedagoška, vsebina predmeta pa 

ne; pri predmetu gre za uvod oz. temeljne pojme socialne pedagogike in ne 

pedagogike. Navedene reference nosilke ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino 

predmeta. 

Predlagatelj je popravil učni načrt predmeta. Pomanjkljivost oz. neskladje je 

odpravljeno. 

 Osnove socialne pedagogike I: navedenih je 15 ur laboratorijskih vaj, ki pa nikjer niti 

v vsebini niti v oblikah dela niso utemeljene in opisane. 

Predlagatelj je popravil učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 Osnove komunikacije: Reference nosilca nimajo nobene zveze z vsebino ali cilji 

predmeta. Iz referenc je razvidno, da večinoma izhajajo iz zgodovinskega področja, 

natančneje gre za analizo besedil v obdobju reformacije, analiza 

komunikoloških/retoričnih prvin pa ni navedena. Vsebina predmeta je podobna 

izbirnemu predmetu Komunikacijske tehnike v svetovalno pedagoški praksi. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Poklicna identiteta: učni jezik je angleščina, pri čemer bodo študenti »spoznavali 

številne poklicne možnosti, ki jih imajo socialni pedagogi v Sloveniji« ali »spoznavali 

številne poklicne možnosti, ki jih imajo socialni pedagogi v Sloveniji«. Študijska 

literatura je tudi v slovenščini, prav tako sta kot načina ocenjevanja navedena pisni 

in ustni izpit. Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino predmeta. 

Zamenjan je nosilec predmeta, učni jezik je slovenski, popravljen je učni načrt. 

Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 Specifike dela z odraslimi: Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino 

predmeta. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Inkluzija otrok s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje: predmet predhaja 

predmetu v 3. letniku Delo z otroki s hiperkinetično motnjo ADD, ADHD, MAS, pri 

čemer študentje najprej spoznavajo postopke inkluzije, šele kasneje pa specifičnost 

otrok z omenjenimi stanji. 

Dopolnjen oz. spremenjen je učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 Raziskovanje v socialni pedagogiki: Napaka pri navedbi referenc nosilca. Ali bo 

program SPSS študentom na voljo? 

Napaka odpravljena in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje je 

odpravljeno. 

 

2. letnik 

 Človekove pravice in etika: Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino 

predmeta. Vsebina Etično razmišljanje in sklepanje ne izhaja iz učne literature. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Filozofija v edukaciji: Iz vsebine in ciljev ni razvidno, da je predmet kakor koli 

namenjen / prilagojen študijskemu področju socialne pedagogike, ampak gre za 

generični predmet v izobraževanju učiteljev, kar pa socialni pedagogi ne bodo. 

Temeljna literatura je precej generična, obsežna in zahtevna za prvi letnik na 

predmetnem področju. Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino 

predmeta. 
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Predmet je preimenovan, vsebina prilagojena študijskemu programu, reference 

nosilca dopolnjene in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje je 

odpravljeno. 

 Osnove socialne pedagogike II: Precej vsebin predmeta se prekriva z vsebinami 

nekaterih predmetov v 1. letniku (Poklicna identiteta, Osnove pedagogike, Osnove 

socialne pedagogike I). Kako zavod odgovarja na sledeče: Zakaj predmet Osnove 

socialne pedagogike II pri pogojih za vključitev v delo ne predvideva opravljenih 

obveznosti pri predmetu Osnove socialne pedagogike I?  

Vsebina predmeta je bila dopolnjena in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. 

neskladje je odpravljeno. 

 Sistemski pristop, skupnostna skrb in mladinsko delo: Reference nosilca ne 

izkazujejo ukvarjanja z vsebino predmeta. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Socialno odklonski pojavi: Vsebina predmeta in cilj predmeta sta preveč lapidarno 

prikazana in navedena, iz opisanega ni moč razbrati njegovega mesta v študijskem 

programu; predmet je v programski strukturi pomembnejši, saj je ovrednoten s 6 

ECTS. Cilji in kompetence so relativno podobni predmetu Pojavne oblike nasilja in 

odnosi. 

Vsebine in cilji predmeta so popravljeni, popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. 

neskladje je odpravljeno. 

 Socialno pedagoška diagnostika: Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z 

vsebino predmeta. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Temeljni koncepti svetovanja: Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino 

predmeta. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 

3. letnik: 

 Delo z otroki s hiperkinetično motnjo - ADHD, motnjo pozornosti - ADD in 

spektoravtističnimi motnjami: Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino 

predmeta, še posebej, ker gre za zelo specifičen predmet. V vsebini predmeta je 

navedeno terensko opazovanje, predmet pa terenskih vaj ne predvideva. Predvidene 

so laboratorijske vaje, ki v vsebini niso natančneje opredeljene in utemeljene. 

Utemeljene so reference nosilke, usklajene oblike dela in popravljen učni načrt. 

Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 Management v socialni pedagogiki: Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z 

vsebino predmeta niti področja socialnega dela niti pedagoškega dela, nanašajo se 

na turizem. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Teorije spolov: Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino predmeta. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Metodika socialno pedagoškega dela II: Gre za nadaljevanje predmeta, vendar 

opravljene obveznosti pri predmetu Metodika pedagoškega dela I niso pogoj za 

vključitev k predmetu. 
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Spremenjeni so pogoji za vključitev k predmetu in popravljen učni načrt. 

Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 Dodatna strokovna in specialna pomoč: Cilji in kompetence predmeta (pri točki b) so 

že usvojene pri predmetu Delo z otroki z ADHD, ADD, MAS – kjer študenti že usvojijo 

znanje o pripravi individualiziranega programa. 

Predlagatelj odgovarja, da je predmet vezan na otroke, ki so usmerjeni in zagotavlja, 

da bodo študenti pri predmetu pridobili potrebno znanje za vsako od kategorij 

posebnih potreb. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 Socialna politika in pravno varstvo: Predmet v metodah poučevanja predvideva e-

izobraževanje, ki pa v vsebini ni utemeljeno. 

Spremenjene so oblike dela s študenti (odstranjeno e-učenje) in popravljen učni 

načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 

Izbirni predmeti: 

 Črpanje evropskih sredstev: Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z vsebino 

predmeta. Predmet je za izbirni predmet zelo visoko kreditno ovrednoten. Literatura 

je v slovenščini, jezik predmeta pa je angleščina. 

Zamenjan je nosilec predmeta, predmet se izvaja v slovenščini, popravljen je učni 

načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 Komunikacijske tehnike v svetovalno-pedagoški praksi: Reference nosilca ne 

izkazujejo ukvarjanja z vsebino predmeta. 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Moški v socialni pedagogiki: Ime predmeta, predstavitev vsebine in cilji niso 

povezana in usklajeni, prav tako študijska literatura. Reference nosilca ne izkazujejo 

ukvarjanja z vsebino predmeta. Letnik izbirnosti v učnem načrtu ni naveden. 

Predmet je odstranjen iz nabora (izbirnih) študijskih predmetov. Pomanjkljivost oz. 

neskladje je odpravljeno. 

 Priseljenski otroci v izobraževanju: Navedene reference nosilca (Sekloša Peter) se ne 

nanašajo na nosilca (Kiswarday Vanja). 

Zamenjan je nosilec predmeta in popravljen učni načrt. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 Svetovalno delo v osnovni in srednji šoli: Ime predmeta je presplošno, saj obstaja 

več vrst in oblik svetovalnega dela v VIZ ustanovah, pa tudi v obveznem delu 

predmetnika že obstajajo (strokovni socialno pedagoški) predmeti, ki so neposredno 

povezani z vsebino tega predmeta. Reference nosilca ne izkazujejo ukvarjanja z 

vsebino predmeta. 

Predmet je odstranjen iz nabora (izbirnih) študijskih predmetov. Uveden je nov 

predmet Predšolska pedagogika, ki ima ustrezno vsebino. Pomanjkljivost oz. 

neskladje je odpravljeno. 

 Zasvojenosti: Navedene reference nosilca (Černelič Bizjak Maša) se ne nanašajo na 

nosilca (Peters Friedhelm). 

Reference nosilca so popravljene in usklajene, popravljen je učni načrt. 

Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 

Učni jezik pri nekaterih predmetih, tudi temeljnih za študijski program, je angleščina 

(Osnove socialne pedagogike I., Poklicna identiteta, Osnove socialne pedagogike II, 

Črpanje evropskih sredstev, Zasvojenosti). 

Učni jezik vseh predmetov je slovenščina. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 
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Predmeti Poklicna identiteta, Osnove socialne pedagogike 1, Osnove socialne pedagogike 

2, Zasvojenost se izvajajo v angleščini, kar je dopustno le, v kolikor se taisti predmeti 

vzporedno predavajo še v slovenščini. Predmet Participacija v vzgoji in izobraževanju, 

istega nosilca, dr. Friedricha Petersa, pa se izvaja v slovenskem jeziku. 

Učni jezik vseh predmetov je slovenščina. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 

Predmet nosilca dr. Torstena Fischerja Črpanje evropskih sredstev, se izvaja v angleškem 

jeziku, medtem ko se predmeta Trening socialnih veščin in Tabori preživetja izvajata v 

slovenskem jeziku, čeprav gre za istega nosilca. 

Učni jezik vseh predmetov je slovenščina. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 

Predlagatelj v Vlogi na strani 6 med Splošne kompetence in učne izide, ki se s 

programom pridobijo navaja »razumevanje ter uporabljanje metode nevrofizioloških 

znanj«, kar pa iz učnih načrtov ne izhaja. 

Predlagatelj je sporno kompetenco odstranil iz nabora kompetenc in učnih izidov, ki se 

pridobijo s programom. Pomanjkljivost oz. neskladje je odpravljeno. 

 

Predlagatelj v Vlogi na strani 6 med Pojasnilom povezanosti ciljev, kompetenc oziroma 

učnih izidov, določenih v učnih načrtih, s cilji in kompetencami študijskega programa z 

njegovo vsebino navaja, da so predmeti »v 1. letniku bolj splošni, in deloma v 2. v 

deloma v 2. in v 3. pa so usmerjeni na posredovanje specifičnih znanj in kompetenc za 

pedagoško delo«. Kako utemeljuje svojo odločitev, da je sicer po eni strani napredovanje 

iz letnika v letnik možno ob 90% opravljenih obveznosti, temeljni predmeti, ki pa se 

nadaljujejo (kot npr. Osnove socialne pedagogike I v Osnove socialne pedagogike II) pa 

niso pogoj za vključitev k predmetu – enako velja za ostale predmete, ki se izvajajo v 

več delih. 

Učni načrti so ustrezno dopolnjeni oz. spremenjeni. Pomanjkljivost oz. neskladje je 

odpravljeno. 

 

Učni načrt predmeta Diplomsko delo ni priložen. 

Predlagatelj je priložil učni načrt predmeta Diplomsko delo. Pomanjkljivost oz. neskladje 

je odpravljeno. 

 

V kolikor je mogoče, naj zavod predloži primer portfolija, ki ga študentje opravljajo pri 

Pedagoški praksi I, II, III. 

V odgovoru je predlagatelj priložil navodila za opravljanje socialno-pedagoške prakse 

magistrskega študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika. 

 

 

2. standard: Študijski program se po imenu, namenu in vsebini primerno 

umešča v predvideno področje in disciplino. 

 

Povezanost vsebin študijskega programa, njihovo razmerje do uporabnih 

oziroma temeljnih znanj s področja in discipline ter idejni izbor vsebin, jasno 

opredeljenih in smiselno povezanih z aktualnim stanjem in razvojnimi trendi v 

znanosti, stroki oziroma umetnosti: 

 

Trenutni družbeni tokovi kažejo na vse več rizičnega vedenja pri otrocih, mladini in 

odraslih. Socialna pedagogika se kot znanstvena disciplina specifično ukvarja s tovrstnimi 

problemi in raziskuje pri tem družbeno okolje ter kontekst, ki rizično vedenje, ki vsebuje 
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osebno in socialno nasilje znotraj družbe, podpira. Študij je zasnovan na temeljnih 

znanjih iz socialne pedagogike, ki vsebujejo vse tiste procese in funkcije, ki so povezane 

z motnjami v vedenju otrok, mladine in odraslih. Študenti pridobijo potrebna znanja in 

veščine za reševanje srednje zahtevnih nalog pri delu z rizičnimi posamezniki, skupinami 

/ skupnostmi ali pa z že izraženimi težavami in problemi socialne integracije. Z 

zaključkom študijskega programa Socialna pedagogika dobijo študenti omejene 

kompetence, kar pomeni možnost zaposlitve na srednje zahtevnih delovnih mestih. 

Prvostopenjski univerzitetni študij socialne pedagogike je pretežno usmerjen v 

pridobivanje občih, generičnih znanj, ki so osnova za specialistična znanja na ožjem 

področju ter so osnova za vseživljenjsko učenje. Študijski program zajema poznavanje 

razvojnih značilnosti posameznikov, individualnih razlik pomembnih za učenje, okolja v 

katerem se uči in socialne interakcije, motnje v vedenju posameznika, spoznavanje s 

temeljnimi pojmi delinkventnosti. 

 

Prednosti 

 

Študijski program razvija kompetence identifikacije in razumevanja motenj v vedenju, 

procesa stigmatizacije, marginalizacije, osebnega in socialnega nasilja ter sposobnost 

vrednotenja ključnih značilnosti posameznikov in družbenega okolja, potreb 

posameznikov in družbene skupnosti. 

Prav tako je ena od prednosti študijskega programa možnost opravljanja strokovne 

prakse vsa tri leta študija, kar študentom omogoča vstop v praktično problematiko dela 

socialnega pedagoga od začetka študija naprej. 

Študij socialne pedagogike usposablja strokovnjake za znanstveno-raziskovalno in 

praktično delo v preventivi, odkrivanju, ocenjevanju, zgodnjim intervencijam in tretmaju, 

obravnavi in naknadni skrbi za otroke mladino in odrasle z rizikom motenj ali z motnjami 

vedenja ter njihovo socialno okolje, v funkciji vzgoje, socializacije, rehabilitacije in 

socialne integracije. 

Uvedba prvostopenjskega študija Socialna pedagogika predstavlja dober temelj za 

nadaljevanje študija na drugi stopnji ter nadgradnjo obstoječih znanj in kompetenc. 

Med študijem študenti pridobijo znanja s pedagoškega, psihološkega, sociološkega in 

pravnega področja, s čimer se kaže interdisciplinarni in transdisciplinarni značaj 

študijskega programa. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

V študijski program je treba vključiti predmete, ki bi omogočili pridobitev kompetenc za 

delo v ustanovah socialnega skrbstva, pravosodja, ustanovah na področju zdravstva, 

ustanovah v lokalni skupnosti itn. Treba je vključiti penološko in biomedicinsko 

znanstveno področje in jih uvrstiti med obvezne ali izbirne predmete študijskega 

programa. 

Predlagatelj pojasnjuje, da je penološko, biomedicinsko in kriminološko znanstveno 

področje vključeno v magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika. 

 

Na podlagi analiz pojavljanja rizičnega vedenja pri otrocih, mladini in odraslih se kaže 

potreba po socialnih pedagogih tudi v drugih institucijah razen v šolah (osnovnih in/ali 

srednjih). Na temelju analize študijskega programa je mogoče priti do zaključka, da je 

program predvsem usmerjen na pridobivanje kompetenc socialnega pedagoga za delo v 

osnovnih in srednjih šolah z otroki in mladino, medtem ko manjka možnost pridobivanja 

znanj in kompetenc za delo v penoloških ustanovah, centrih za socialno delo, tožilstvih, 
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sodiščih, prevzgojnih zavodih, zaporih, bolnicah, psihiatričnih ustanovah, centrih za 

odvajanje od odvisnosti … 

 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso ugotovljene. 

 

 

3. standard: Študijski program je povezan z okoljem, v katerem visokošolski 

zavod deluje.  

 

a) analize oziroma raziskave potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in 

zaposljivosti diplomantov ali potreb po znanju in ciljev družbe: 

 

Predlagatelj študijskega programa je priložil potrdila potencialnih delodajalcev, ki pa 

so zelo splošno formulirana in iz njih ni razbrati potrebe po konkretnem profilu 

socialnega pedagoga. 

 

b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 

 

Študenti imajo v predmetniku predvideno dvotedensko Pedagoško prakso v vsakem 

letniku, v tretjem letniku pa je dodatno predvidena tudi Socialno-pedagoška praksa v 

trajanju dveh tednov. Priložen je seznam institucij, kjer lahko študenti prakso 

opravljajo. 

 
(Izpolnjevanje standarda ni obvezno za študijske programe tretje stopnje.) 

 

Prednosti 

 

Prvostopenjski študij Socialna pedagogika predstavlja dober temelj za nadaljevanje 

študija na drugi stopnji in nadgradnjo obstoječih znanj in kompetenc. 

 

Kompetence, ki se pridobijo z zaključkom dodiplomskega študija Socialna pedagogika: 

 načrtovanje in izvajanje strokovnega dela – načrtovanje individualnega in 

skupinskega dela, vzgojno svetovalnega dela, institucionalnega, 

zunajinstitucionalnega in polinstitucionalnega dela, dela usmerjenega na življenjski 

prostor posameznika 

 komunikacijsko-refleksivne kompetence – empatičnost, odgovornost za lasten 

profesionalni razvoj, samoopazovanje, interpersonalne komunikacije 

 sodelovanje – z družino uporabnika, z ostalimi člani uporabnikovega okolja, z 

interdisciplinarnimi timi 

 priprava, vodenje in evalvacija socialnopedagoških projektov ter analitično-

raziskovalno delo za potrebe prakse. 

 

Z zaključkom študija dobijo študenti specifične kompetence, ki jim omogočajo 

opravljanje manj zahtevnih in srednje zahtevnih del v ustanovah socialnega skrbstva, 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pravosodju, ustanovah na področju zdravstva ter 

ustanovah v lokalni skupnosti. 



 

 

12 

 

Študijski program omogoča pridobitev znanj in veščin, ki odgovarjajo na trenutne 

potrebe trga dela, ker se v okolju kaže potreba po strokovnjakih tega profila (socialni 

pedagogi). Prav tako je ena od prednosti tega študijskega programa možnost opravljanja 

strokovne prakse vsa tri leta študija. Zagotovljeni so pogoji za pridobivanje praktičnega 

znanja študentov v različnih ustanovah s katerimi fakulteta sklepa pogodbe za 

opravljanje strokovne prakse in študentom zagotavlja mentorje. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Z uvedbo predmetov, ki se nanašajo na pridobivanje kompetenc za delo v ustanovah 

socialnega skrbstva, pravosodju, zdravstvu, lokalni skupnosti bi študenti že na prvi 

stopnji dobili širše znanje in več kompetenc za delo tudi po zaključku prvostopenjskega 

študija socialne pedagogike. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso ugotovljene. 

 

 

ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Zasnova izvajanja študijskega programa ustreza njegovi vsebini, 

sestavi, vrsti, stopnji in namenu (ciljem), tako da so kakovostno prilagojene in 

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) predvideni načini, oblike in potek poučevanja: 

 

Predlagani študijski program ima zasnovane različne didaktične oblike in načine dela 

ter potek študija, ki so v skladu z njegovimi cilji, stopnjo in namenom. 

 

b) ustreznost kadrov v skladu s 13. členom meril ter: 

 področna primernost izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev; 

 izpolnjevanje pogojev za mentorstvo doktorskim študentom in ustreznost 

mentorjev: 

 

Predvideni pedagoški kadri imajo ustrezne habilitacije in izkazano raziskovalno 

dejavnost. Od desetih nosilcev predmetov jih bo po akreditaciji devet zaposlenih s 

polnim delovnim časom na fakulteti.  

 

c) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 

skladu s 15. členom meril: 

 

Prijavitelj študijskega programa Socialna pedagogika izkazuje ustrezne materialne 

pogoje (predavalnice, knjižnica …) za izvajanje študijskega programa.  

  

Prednosti 
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Prednost študijskega programa Socialna pedagogika je poudarek aktivnim metodam dela 

in študija ter veliko praktičnega usposabljanja. V predmetniku je predviden precejšen 

delež dela v manjših skupinah, terenskega dela in vaj.  

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Pri nekaterih predvidenih nosilcih so habilitacije in področja raziskovanja sicer ustrezni, 

pomanjkljive pa so reference s področja predmetov, katerih nosilci so. Glede na to, da je 

predvideno 30 vpisnih mest za redni in 60 za izredne študente, bi bilo primerno, da bi bil 

učni jezik pri vseh predmetih, še posebej pri temeljnih, kjer se tudi razvija in ohranja 

strokovna in znanstvena terminologija (npr. Socialna pedagogika I in II) slovenski in ne 

angleški.  

Predlagatelj je pri vseh predmetih predvidel slovenščino kot učni jezik in ustrezno 

spremenil učne načrte, prav tako je dopolnil reference nosilcev. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso ugotovljene. 

 

 

5. standard: Pogoji za študij in obvezne sestavine študijskega programa so 

določeni, pregledni in razumljivi. Omogočajo uveljavljanje pravic in 

izpolnjevanje obveznosti vseh deležnikov v študijskem procesu. 

 

a) pogoji za vpis v študijski program in napredovanje študentov: 

  

Pogoji za vpis so razumljivi in jasni. V program se vpišejo kandidati z opravljeno 

splošno maturo oz. poklicno maturo z dodatnim predmetom splošne mature, ali pa je 

pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Za vpis v 2. letnik mora študent zbrati 54 ECTS od 60 ECTS v prvem letniku. Vpis je 

mogoč tudi z 48 ECTS, če pristojna komisija Senata UP PEF, na podlagi prošnje 

študenta, tako presodi. V 3. letnik študija se lahko vpiše vsak študent, ki ima 

opravljene obveznosti iz prvega letnika, ter vsaj 54 ECTS od 60 ECTS v drugem 

letniku. Vpis v tretji letnik je mogoč tudi z 48 ECTS, v kolikor pristojna komisija 

Senata UP PEF, na podlagi prošnje študenta, tako presodi. Manjkajoče obveznosti 

študent opravi do zagovora zaključnega dela. 

 

Ponavljanje letnika je omogočeno vsem tistim študentom, ki imajo opravljene 

obveznosti v obsegu polovice vseh obveznosti letnika, t.j. 30 ECTS. V izjemnih 

primerih lahko komisija Senata UP PEF, na podlagi prošnje študenta,  v kateri navaja 

upravičene razloge, omogoči ponavljanje letnika z manj kot 30 zbranimi ECTS.  

 

b) merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 

študijski program: 

 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti so jasno opredeljena in obsegajo največ 18 

ECTS, predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 

Njihovo ustreznost ugotavlja Senat Pedagoške fakultete. 

 



 

 

14 

 

c) načini ocenjevanja: 

 

Načini ocenjevanja so ustrezni, transparentni in so v skladu s Pravilnikom o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na UP, vpogled v opravljene in manjkajoče 

obveznosti je študentom omogočen v elektronski obliki (VIS). Načini ocenjevanja in 

preverjanja znanja so objavljeni na spletni strani zavoda. 

 

     č)  pogoji za dokončanje študija: 

 

Študij se zaključi po vseh opravljenih obveznostih študijskega programa v obsegu 

182 ECTS. Predviden je priprava diplomske naloge. Učni načrt predmeta Diplomsko 

delo ni priložen.  

 

d) pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih ta vsebuje: 

 

Študijski program ne predvideva posameznih delov. 

 

e) strokovni oziroma znanstveni naslov: 

 

Diplomant študijskega programa dobi strokovni naslov profesor socialne pedagogike 

(UN) oz. profesorica socialne pedagogike (UN). Okrajšava: prof. soc. ped. (UN). 

 

f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 

 

Prehodi med študijskimi programi so omogočeni in so jasno in ustrezno opredeljeni in 

so v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi NAKVIS in drugimi predpisi. 

 
(Točka d ne velja za študijske programe tretje stopnje.) 

 

Prednosti 

 

Študijski program je pripravljen v skladu s predpisi in priporočili, kandidatom / 

študentom omogoča priznavanje drugod pridobljenih kompetenc in znanj, prehode med 

programi ter jasno opredeljene pogoje in načine dokončanja študija. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

/ 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso ugotovljene. 

 

 

POVZETEK 

 

Skupina strokovnjakov je analizirala predlagani univerzitetni prvostopenjski študijski 

program Socialna pedagogika. V poročilu ugotavljamo, da ima program več prednosti, 

kot npr. interdisciplinarno zasnovanost, usmerjenost v prakso, vsebinsko in kompetenčno 

predstavlja dober temelj za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Program predvideva 



 

 

15 

 

uporabo aktivnih metod dela in velik delež praktičnega usposabljanja, namreč vsa tri leta 

je predvidena pedagoška praksa, v tretjem letniku pa še dodatno socialno pedagoška 

praksa. Skupina ima tudi nekaj predlogov za izboljšanje študijskega programa, 

terminološko poenotenje (edukacija, pedagogika, pedagoški, socialno-pedagoški), učni 

jezik pri temeljnih predmetih naj bi bil slovenski in ne angleški, v program bi naj vključili 

tudi predmete s področja penologije in biomedicine. V učnih načrtih je bilo ugotovljenih 

več večjih pomanjkljivosti in neskladnosti. 

 

 

SUMMARY  

 
 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

 Sodoben študijski program. 

 Interdisciplinarna zasnovanost. 
 Možnost opravljanja prakse vsa tri leta študija. 
 Dober temelj za nadaljevanje študija na drugi stopnji in usposabljanje za delo v preventivi, 

odkrivanju, ocenjevanju, obravnavi ter skrbi za otroke, mladino in odrasle s tveganjem 
motnje ali motnjo v vedenju v funkciji vzgoje, rehabilitacije in socialne integracije. 

 Uporaba aktivnih metod dela in velik delež praktičnega usposabljanja. 

Priložnosti za izboljšanje 

 Prestavitev programa Socialna pedagogika I v drugi semester. 
 Terminološko poenotenje študijskega programa (Filozofija v edukaciji, Osnove pedagogike, 

Socialna pedagogika, Pedagoška praksa, Osnove socialno pedagoškega dela …) 
Popravljeno. 

 Učni jezik pri nekaterih temeljnih predmetih študijskega programa je angleščina. 
Popravljeno. 

 Nosilstvo predmetov naj bo povezano z izkazovanjem vsaj dela referenc, povezanih s 
predmetom oz. njegovo vsebino izhajajočo iz učnega načrta.  
Popravljeno. 

 Vključitev predmetov, ki bi omogočili pridobitev kompetenc za delo v ustanovah socialnega 
skrbstva, pravosodja, zdravstva. Predvideti bi bilo treba tudi obvezne ali izbirne predmete s 

področja penologije in biomedicine. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

 V učnih načrtih je precej velikih pomanjkljivosti in neskladnosti. 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladja so odpravljena. 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


