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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 5.2.2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 
poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila način delovanja in pričela z delom. Na podlagi 

posredovanega gradiva s strani Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, je pripravila 
osnutek poročila. Po pregledu osnutka poročila s strani vseh članov skupine strokovnjakov 

je bilo sprejeto končno poročilo za akreditacijo študijskega programa Izpopolnjevanje iz 

naravoslovja.  

 

Pregledano gradivo je vsebovalo vse dokumente, ki so predvideni v 35. členu meril.  
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Akreditacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja presoje Izpolnjuje 

standarde 
kakovosti 

Delno 

izpolnjuje 
standarde 

kakovosti 

Ne izpolnjuje 

standardov 
kakovosti 

Sestava in vsebina študijskega 

programa 

   

Standard 1 DA 
  

Standard 2 DA 
  

Standard 3 DA 
  

 

Zasnova izvajanja študijskega 

programa 

   

Standard 4 DA 
  

Standard 5 DA 
  

    

 

Odličnost DA 
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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:  

 
Cilj študijskega programa za izpopolnjevanje je do-izobraziti udeležence, ki že izpolnjujejo 

pogoje za poučevanje kemije, biologije ali fizike v osnovni šoli, z manjkajočimi vsebinami, 

da bodo lahko poučevali predmet naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole. Program 

izhaja s stališča, da vpisani udeleženci že imajo temeljno znanje s pedagoško-didaktično-

psiholoških predmetov, ki jih potrebuje učitelj, saj se v program lahko vpišejo le 
udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje ali kemije ali biologije ali fizike v osnovni 

šoli. To znanje nadgrajujejo s strokovnimi predmeti s področja, ki ga niso absolvirali v 

okviru dodiplomskega študija. Npr., če je udeleženec dvopredmetni učitelj biologije in 

kemije, mora pridobiti ustrezna strokovna znanja s področja fizike, in sicer znanja, 
potrebna za poučevanje naravoslovja (in ne fizike) v osnovni šoli. Poleg tega program 

vsebuje vsebine s področja didaktike naravoslovja in pedagoške prakse na tem področju. 

S temi vsebinami vpisani udeleženci dobijo celostni pogled na vsebine, ki jih bodo 

poučevali, s ciljem, da znajo vsebine povezovati in jih prepletati. 
 

Struktura programa je zastavljena tako, da so za vsako od področij (biologija, fizika, 

kemija) predvideni temeljni predmeti stroke, ti pa se nadgradijo s predmetom Poučevanje 

bioloških/fizikalnih/kemijskih vsebin v naravoslovju. Učni enoti Osnove naravoslovja in 

Pedagoška praksa predstavljata povezovalni člen med vsemi področji ter ponujata celosten 
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pogled na poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole. Izbirna 

predmeta sta dva in sta prav tako povezovalna (Učenje z raziskovanjem v naravoslovju, 

Terensko delo v naravoslovju). 
 

Pri področjih kemije in fizike program predvideva po dve učni enoti iz temeljnih vsebin 

stroke in nato še predmet Poučevanje kemijskih/fizikalnih vsebin v naravoslovju. Pri 

področju biologije so štirje temeljni predmeti in nato še predmet Poučevanje bioloških 
vsebin v naravoslovju. Večji obseg bioloških vsebin je razumljiv, saj so vsi udeleženci, ki 

so eno ali dvopredmetni učitelji kemije in/ali biologije in/ali fizike tekom študija imeli vsaj 

en kurs kemije in fizike, kar pa ne drži za biologijo.  

 
Na podlagi zapisanega skupina strokovnjakov ugotavlja, da zasnova študijskega programa 

Izpopolnjevanje iz naravoslovja zasleduje cilje študijskega programa in vodi k usvojitvi 

opredeljenih kompetenc in učnih izidov. 

 

 
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: 

 
Predlagatelji programa podajajo splošne in predmetno-specifične kompetence oziroma 

učne izide, ki se pridobijo s programom. Predvidene splošne kompetence so: 

- sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo;  

- sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov; 
- fleksibilna uporaba znanja v praksi; 

- avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in 

prizadevanje za kakovost; 

- splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki iz drugih strokovnih 
in znanstvenih področij; 

- iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in 

strokovnega usposabljanja; 

- informacijska pismenost; 

- sposobnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje, samokontrolo 
izvajanja načrtov. 

Predvidene predmetno-specifične kompetence so: 

- razvijanje sposobnosti naravoslovnega razmišljanja; 

- poznavanje in razumevanje temeljnih kemijskih, fizikalnih in bioloških pojmov in 
njihova uporaba pri razlagi naravnih pojavov in dogajanj v okolju; 

- razumevanje in reševanje osnovnih kemijskih, fizikalnih in bioloških problemov na 

kvalitativnem in kvantitativnem nivoju; 

- obvladovanje različnih specifičnih učnih strategij; 
- priprava, izvedba in interpretacija demonstracijskih poskusov; 

- sposobnost povezovanja makroskopskih ugotovitev z razlagami na submikroskopski 

ravni in zapisi na simbolni ravni; 

- usposobljenost za varno eksperimentiranje, sposobnost ocene nevarnosti dela, 

poznavanje varnostnih predpisov in ravnanje v skladu z njimi, 
- obvladovanje osnovnih merskih metod in njihova uporaba pri pouku in 

laboratorijskih vajah učencev; 

- prikaz in interpretacija eksperimentalnih podatkov in njihova povezava s teorijo, 

ocena natančnosti in izmerjenih količin; 
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- uporaba računalnika pri eksperimentalnem delu; 

- organiziranje in vodenje projektnega, skupinskega, laboratorijskega dela ter 

terenskega dela;  
- vključevanje e-enot v poučevanje in učenje naravoslovnih vsebin. 

 

Navedeni cilji in kompetence so ustrezni in potrebni za navedeni program. Cilji, 

kompetence in predvideni študijski rezultati, ki so navedeni v posameznih učnih načrtih, 
sledijo ciljem in kompetencam študijskega programa. Tako splošne kot predmetno-

specifične kompetence študijskega programa se pridobijo oz. razvijajo praktično pri vseh 

učnih enotah in pri pedagoški praksi.  

 
Na podlagi posredovane vloge in prilog je razvidno, da cilji in učni izidi v učnih načrtih 

vodijo do uresničitve ciljev in doseganje kompetenc, ki jih predvideva študijski program 

Izpopolnjevanje iz naravoslovja. 

 

 
c) v program integrirane znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške vsebine: 

 

Predlagatelji študijskega programa Izpopolnjevanje iz naravoslovja so vključeni v: 
- temeljne raziskovalne projekte: P1-0055: Biofizika polimerov, membran, gelov, 

koloidov in celic, J5-6814:Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s 

področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov, J7-8278: Raziskovalni 

pouk sodobnih znanstvenih vsebin in prepoznavanje nadarjenih učencev in J5-
4002: Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanje - tekoči kristali. 

- aplikativne raziskovalne projekte: 2016-1-IE02-KA203-000485: Development of 

online programme for teachers of gifted students in regular classrooms (EGIFT), 

2017-1-SI01-KA201-035523: Three dimensions of inquiry in physics education 
(3DIPhE), GA321278: Chain Reaction: A sustainable approach to inquiry based 

science education (ChReact) in SUSTAIN (Supporting Science Teaching 

Advancement through Inquiry). 

- projekte v (ne)gospodarstvu: NIO9: IKT v pedagoških študijskih programih UL, 

Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za 
nadarjene PROGA, Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti in Za 

kakovost slovenskih učbenikov (KaUč). 

 

Iz navedenih projektov je razvidno, da le ti pokrivajo raznolika vsebinska področja, in sicer: 
naravoslovje, poučevanje, nadarjeni učenci, IKT in karierni razvoj. Rezultati omenjenih 

projektov so vključeni v vsebino učnih enot študijskega programa Izpopolnjevanje iz 

naravoslovja. Sočasno pa je moč zaznati ustrezno vključenost nosilcev učnih enot v 

raziskovalne projekte. 
 

 

 č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 

letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 

ovrednotenje: 
 

Predlagani študijski program Izpopolnjevanje v naravoslovju je namenjen bodočim 

učiteljem pri predmetu Naravoslovje v izobraževalnem programu osnove šole ali v 

prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim 



 

 

7 

 

standardom. Glede na to morajo udeleženci študijskega programa pridobiti manjkajoče  

kompetence s področja biologije, fizike in kemije. Tako temeljita vertikalna in horizontalna 

povezanost programa na predhodno pridobljenem znanju udeležencev. Podlago za 
horizontalno povezanost vsebin predstavlja obvezni predmet Osnove naravoslovja, ki 

vključuje vsebino vseh treh prej omenjenih področij. Le ta se v nadaljevanju poglobijo pri 

predmetih, kot so: Splošna zoologija, Splošna botanika, Slovenska flora in favna, 

Življenjska okolja in evolucija, Tokovi in energija v okolju, Svet zvoka in svetlobe, Kemija 
v družbi in Snovi v okolju. Ob tem pa je moč zaslediti predmete, ki so tesno povezani s 

specialno didaktičnimi vsebinami. 

 

Kljub temu, da gre za enoletni študijski program, so predmeti ustrezno vertikalno in 
horizontalno povezani in predstavljajo zaokroženo celoto, ki pa se bo prilagajala predhodno 

pridobljenemu znanju udeležencev. 

 

 

Iz zapisanega poročila pod rubriko 1. standard izpostavljamo naslednje prednosti, 
priložnosti in večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa 

Izpopolnjevanje iz naravoslovja:   

 

Prednosti 
 

- Program daje dodatna strokovna znanja s področja, ki ga udeleženec ni absolviral 

na predhodnem študiju (oz. s področja, za katerega udeleženec ne izpolnjuje 

pogojev za poučevanje v osnovni šoli) in mu s tem omogoča, da v osnovni šoli 
poučuje predmet naravoslovje. Poleg (večinoma) dveh predmetov, ki jih je 

udeleženec absolviral na predhodnem študiju in tako pridobil izobrazbo potrebno za 

poučevanje v osnovni šoli, lahko udeleženec po opravljenem izpopolnjevanju 

poučuje še tretji predmet, s čemer se večajo zaposlitvene možnosti. Predvsem na 
manjših šolah, kjer ni več paralelk, pa taka tri-predmetnost udeležencu omogoča 

tudi polno zaposlitev. 

- Program upošteva obseg ur kemije, fizike in biologije za »ne-kemike«, »ne-fizike« 

in »ne-biologe« na osnovnem pedagoškem študiju. 

- Program vsebuje vsebine s področja poučevanja strokovnega področja, ki ga 
udeleženec dopolnjuje. 

- Program vsebuje povezovalni predmet (Osnove naravoslovja), ki udeležence vodi 

do celostnega pogleda do poučevanja naravoslovja in do prepletanja ter 

povezovanja vsebin z vseh naravoslovnih področij. 
- Predlagatelji študijskega programa Izpopolnjevanje iz naravoslovja so aktivno 

vključeni v interdisciplinarne znanstveno-raziskovalne in strokovne projekte, ki 

omogočajo nadgradnjo študijskega programa s sodobnimi spoznanji. 

- Nosilci enot študijskega programa Izpopolnjevanje iz naravoslovja so ustrezno 
vključeni v raziskovalno dejavnost. 

- Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja predstavlja vertikalno in 

horizontalno povezanost učnih enot. 

 

Priložnosti za izboljšanje 
 

- Ni potrebnih posebnih izboljšav študijskega programa Izpopolnjevanje iz 

naravoslovja 
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Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 
- Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa 

Izpopolnjevanje iz naravoslovja. 

 

 
SKLEP: Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja v popolnosti izpolnjuje 1. 

standard kakovosti. 

 

 
 

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: 

 
Predlagatelji so pri oblikovanju študijskega programa izhajali iz potrebnih kompetenc za 

poučevanje predmeta Naravoslovje v izobraževalnem programu osnovne šole ali v 

prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobraževalnim 

standardom. V skladu s tem je oblikovano samo ime študijskega programa, in sicer 
Izpopolnjevanje iz naravoslovja. Na podlagi kompetenc, ki jih morajo posedovati bodoči 

učitelji Naravoslovja, gre za sinergijo treh vsebinskih področij, in sicer: biologije, fizike in 

kemije. 

 
Predlagatelji so umestili študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja po KLASIUSUS-

P-16 v podrobno področje 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo. V 

skladu s klasifikacijo Frascati so predlagatelji umestili študijski program v področje 5. 

Družboslovne vede (5.01 Vzgoja in izobraževanje). Iz same vsebine študijskega programa 

pa je moč zaznati vsebinsko povezanost s področjem 1. Naravoslovno matematične vede. 
 

 

Na podlagi kriterijev ocenjevanja 2. standarda izpostavljamo naslednje prednosti, 

priložnosti in večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa 
Izpopolnjevanje iz naravoslovja:   

 

Prednosti 

 
- Študijski program predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, ki se povezuje s 

področjem 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (po KLASIUS-

P-16) in 5. Družbene vede (po klasifikaciji Frascati), saj je temeljni namen 

študijskega programa usposobiti bodoče učitelja za poučevanje predmeta 

Naravoslovja.  
 

Priložnosti za izboljšanje 
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- Ni potrebnih posebnih izboljšav študijskega programa Izpopolnjevanje iz 

naravoslovja. 

 
Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

- Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa 

Izpopolnjevanje iz naravoslovja. 
 

 

SKLEP: Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja v izpolnjuje 2. standard 

kakovosti. 
 

 

 

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: 

 

Predlagani študijski program je program za izpopolnjevanje in zato zanj raziskava potreb 
zaposlovalnega okolja ni potrebna. Predlagatelji so izpostavili, da program podaja licenco 

za poučevanje obveznega predmeta Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole. Glede 

na spremembo zakonodaje, ki več ne omogoča, da bi učitelj poučeval predmet, če zanj 

nima strokovne izobrazbe, so potrebe po diplomantih predlaganega študijskega programa 
permanentne, saj je v Sloveniji preko 450 osnovnih šol. Podajajo tudi podatek, da si mora 

ustrezno izobrazbo pridobiti vsaj 200 učiteljev, kar pa je verjetno zastarel podatek, ki 

temelji na oceni, koliko učiteljev je poučevalo naravoslovje brez opravljenega programa 

izpopolnjevanja pred uveljavitvijo spremembe zakonodaje. Bolj realno je pričakovati, da 

se bodo v program vpisovali diplomanti dvopredmetnih pedagoških študijskih programov 
s ciljem, da si pridobijo licenco za poučevanje še tretjega predmeta in si s tem povečujejo 

možnosti za zaposlitev.  

 

Potrebe po učiteljih naravoslovja so primerljive s potrebami po učiteljih za naravoslovne 
predmete biologija, kemija in fizika. Ker je pogoj za vpis na študijski program 

izpopolnjevanja z zakonom predpisan tako, da se lahko vpiše nekdo, ki že izpolnjuje pogoje 

za poučevanje vsaj enega od predmetov biologija, kemija ali fizika, so potrebe 

zaposlovalnega okolja v bistvu regulirane že z vpisom na magistrske pedagoške študijske 
programe z navedenih področjih. Teoretično je sicer možno, da nekdo z vzporednim 

študijem doseže izobrazbo, ki mu omogoča na poučevanje vseh treh predmetov (biologija, 

kemija in fizika) v osnovni šoli (na enovitem pedagoškem študijskem programu Predmetni 

učitelj na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru), a je za 

pričakovati, da bo takšnih diplomantov zelo malo. Študijski program za izpopolnjevanje za 
poučevanje naravoslovja je zato tisti, ki daje kader, ki ga osnovne šole potrebujejo. 

Program se je pred bolonjsko prenovo izvajal na Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

in Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, torej na dveh fakultetah 

v Sloveniji, ki izobražujeta osnovnošolske učitelje za naravoslovne predmete, po bolonjski 
prenovi pa je program prenovila samo Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Univerza 

v Mariboru. Zaradi regionalne pokritosti izobraževanja učiteljev za poučevanje 
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naravoslovja je predlagani program dobrodošel in je za pričakovati, da ga bodo učitelji v 

zahodni polovici države dobro sprejeli. 

 
b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 

 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, izobražuje bodoče učitelje za številna študijska 

področja in ima zato zelo dobro razvito mrežo partnerskih šol, kot je razvidno tudi iz 
seznama, ki so ga prijavitelji priložili. Za udeležence, ki se bodo vpisali v program 

izpopolnjevanja in že poučujejo, se pričakuje, da bodo pedagoško prakso izvajali kar na 

šoli, kjer poučujejo, kar je smiselna predpostavka. Za tiste, ki še niso zaposleni, načrtujejo 

izvedbo pedagoške prakse na eni od partnerskih šol. Podali so seznam preko 50 partnerskih 
šol s številom mest za posamezni sklop (fizikalni, biološki, kemijski). Skupno število 

razpoložljivih mest za praktično usposabljanje je večje, kot je predvideno število vpisnih 

mest. Predlagatelji so podali tudi osnutek pogodbe s partnerskimi šolami. Za udeležence, 

ki so že poučevali naravoslovje, se dopušča, da se jim pedagoška praksa prizna. 

 
 

Iz analize 3. standarda, ki govori o povezovanju študijskega programa z okoljem, so 

razvidne naslednje prednosti, priložnosti za izboljšave in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti:   
 

Prednosti 

 

- Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja podaja licenco za poučevanje 
obveznega predmeta Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole. Za ta program 

redni študijski program ne obstaja, zato njegovo izvedbo praviloma vsako leto 

naroča tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

- Izvedba predlaganega študijskega programa bo olajšala izpopolnjevanje za 
poučevanje naravoslovja za učitelje v zahodni Sloveniji. 

- Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ima razvejano mrežo partnerskih šol za 

izvedbo pedagoške prakse. 

- Število razpoložljivih mest za pedagoško prakso presega število razpisanih vpisnih 

mest v program. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Število mest za opravljanje pedagoške prakse je najnižje za fizikalni sklop (19) in 
večje za kemijski (32) in biološki (35) sklop. Iz vloge in prilog ni povsem jasno 

razvidno, kateri sklop bodo morali opravljati vpisani udeleženci in ali so postavljene 

omejitve za število vpisanih na posamezni sklop. Slednje lahko pomeni, da za 

določen sklop (npr. za fizikalni sklop) ne bi bilo dovolj prostih mest za opravljanje 
pedagoške prakse, če bi se npr. vsa vpisna mesta zapolnila s kandidati, ki morajo 

opravljati isti sklop. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 
- Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa 

Izpopolnjevanje iz naravoslovja. 
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SKLEP: Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja v izpolnjuje 3. standard 

kakovost, tako z vidika zaposljivosti diplomantov kot tudi z vidika pridobivanja praktičnih 

kompetenc. 

 

 

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: 

 
Iz vloge je razvidno, da se bo študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja izvajal 

klasično, in sicer na lokaciji fakultete , t. j. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. 

 
Sam študijski program bo namenjen udeležencem, ki imajo predhodno pedagoško 

izobrazbo s področja biologije, fizike ali kemije. V skladu s potrebami navedene ciljne 

populacije bo potekala sama izvedba pedagoškega procesa. 

 

Študijski program bo sestavljen iz obveznih (81 ECTS) in izbirnih predmetov (9 ECTS). 
Obvezne predmete sestavlja 13 enot, izbirne predmete pa sestavljata dva, med katerima 

udeleženci izberejo enega. Sama vsebina obveznih in izbirnih predmetov je neposredno 

povezana z vsebinami naravoslovja. 

 
Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja se bo izvajal v obliki predavanj, 

seminarjev in vaj. Največji delež kontaktnih ur bodo obsegale vaje, in sicer 51,11 %. 

Sledijo predavanja v obsegu 40,56 %. Seminarjem pa je namenjenih 8,33 % vseh 

kontaktnih ur.  
 

Iz priloženih učnih načrtov je razvidno, da se pri izvajanju pedagoškega procesa zahteva 

aktivno sodelovanje udeležencev, kar se odraža v samostojnem študiju literature, diskusije 

(Osnove naravoslovja, Splošna zoologija), skupinska refleksija pedagoških izkušenj 

(Pedagoška praksa), problemsko učenje (Splošna botanika, Kemija v družbi) in nevihtenje 
možganov (Splošna zoologija), timsko delo in sprotno preverjanje znanja (Življenjska 

okolja in evolucija), individualno laboratorijsko delo (Tokovi in energija v okolju, Svet zvoka 

in svetlobe, Poučevanje fizikalnih vsebin v naravoslovju, Poučevanje kemijskih vsebin v 

naravoslovju), individualne in skupinske konzultacije (Snovi v okolju). Uporaba navedenih 
aktivnih oblik poučevanja je usklajena z zastavljenimi kompetencami študijskega 

programa. 

 

 
b) ustreznost kadrov v skladu s 13. členom meril ter: 
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− področna primernost izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev; 

− zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 
pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 

Predlagatelji študijskega programa so predvideli, da bo pri študijskem programu sodelovalo 

14 nosilcev predmetov, od tega 4 redni profesorji/ice, 6 izrednih profesorjev/ic in 4 
docenti/ke. Glede na vsebinsko področje je 8 nosilcev s področja biologije, 3 s področja 

fizike in 3 iz področja fizike. Iz nazivov in področja izvolitve je razvidno, da imajo nosilci 

ustrezne nazive in so habilitirani z ustreznih področij. Iz primerjave števila nosilcev in 

števila predmetov je razvidno, da za vsako področje (t. j. biologija, fizika in kemija) 
predviden nosilec, ki izrazito izstopa po številu nosilstva predmetov. Tako sta na področju 

biologije in kemije nosilca petih predmetov, na področju fizike pa nosilec štirih predmetov. 

Smiselno bi bilo ustrezno razporediti število nosilstev predmetov sorazmerno med ostale.  

 

Pri izvedbi študijskega programa Izpopolnjevanje iz naravoslovja pa bodo sodelovali štirje 
visokošolski sodelavci, od tega en višji predavatelj z doktoratom in 3 asistenti. Glede na 

vsebinska področja sta dva visokošolska sodelavca s področja fizike in dva pa s področja 

kemije. Za področje biologije ni predvidenih visokošolskih sodelavcev. Enako kot v primeru 

nosilcev predmetov lahko tudi v tem primeru ugotovimo, da predlagani visokošolski 
sodelavci izpolnjujejo ustrezne pogoje, tako z vidika naziva, kot tudi področja izvolitve. 

 

 

c) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 
skladu s 15. členom meril: 

 

V sklopu materialnih razmer, povezane z izvajanjem študijskega programa, v skladu s 15. 

členom meril, zavod navaja naslednje: 
- 57 predavalnic in ostalih prostorov, za izvajanje pedagoškega procesa 

- 90 kabinetov 

- 22 pisarn strokovnih služb in dekanata 

- 20 funkcionalnih prostorov v športni dvorani in športna dvorana 

- 80 ostalih funkcionalnih prostorov stavbe PeF UL. 
 

Ocenjena skupna kvadratura omenjenih prostorov na podlagi vloge je nekje 11.958 m2. 

 

Zavod v vlogi navaja, da je študentom v času študija omogočena uporaba kakovostne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na hodnikih fakultete je tudi 30 klasičnih 

(stacionarnih) osebnih računalnikov, ki so namenjeni prostemu delu študentov. Na 

razpolago so jim tudi računalniki, ki se nahajajo v knjižnici oziroma čitalnici. Po celotni 

fakulteti je omogočen tudi dostop do brezžičnega omrežja. 
 

Zavod navaja tudi kvaliteto svoje knjižnice in »DiKUL« (digitalna knjižnica UL) preko katere 

imajo tudi študenti dostop do 55.000 e-revij, e-knjig in podatkovnih zbirk 

najpomembnejših svetovnih založnikov. Delovanje knjižnice izpolnjuje pričakovanja 

študentov, učiteljev, sodelavcev in zunanjih uporabnikov, kar zavod navaja glede na  
rezultate izvedene Ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami Knjižnice UL PEF. V 

evalvacijah študenti ocenjujejo dejavnost knjižnice kot izjemno kakovostno. Med vsemi 

dejavniki na zavodu ima knjižnica najvišjo doseženo oceno med študenti. 
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Iz vloge je razvidno, da ima visokošolski zavod urejene prostore za  izvajanje svojih 

študijskih programov. 

 
 

Na podlagi analize 4. standarda lahko podamo naslednji zaključek o prednostih, 

priložnostih za izboljšave in večjih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti:   

 
Prednosti 

 

- Nosilci predmetov študijskega programa in visokošolski sodelavci izpolnjujejo 

pogoje za izvajanje študijskega programa. 
- Iz vloge je razvidno ustrezno razmerje med redni profesorji, izrednimi profesorji, 

docenti in visokošolskimi sodelavci. 

- Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ima kakovostne materialne pogoje za 

izvajanje pedagoškega procesa.  

- Knjižnica Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, poseduje obsežno število 
knjižnih enot in je zadovoljstvo študentov s knjižnico na visoki ravni. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 
- Glede na različna razmerja med nosilstvom predmetov bi bilo smiselno ustrezno 

uskladiti število le teh. Zaznati je moč, da so posamezni nosilci pri petih enotah, 

določeni pa le pri eni. 

- Predlog predvideva visokošolske sodelavce na področjih fizike in kemije. Na 
področju biologije pa le ti niso predvideni. V skladu s tem bi bilo smiselno razmisliti 

o morebitni vključitvi visokošolskih sodelavcev s področja biologije. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
 

- Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa 

Izpopolnjevanje iz naravoslovja. 

 

 
SKLEP: Iz vloge predlagateljev študijskega programa Izpopolnjevanje iz naravoslovja je 

razvidno, da so izpolnjeni tako kadrovski kot tudi materialni pogoji za nemoteno izvajanje 

pedagoškega procesa. 

 
 

 

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: 

  
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, v vlogi opredeljuje, da se lahko na študijski 

program vpišejo posamezniki, ki:  
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- so končali študijski program druge stopnje ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini in 

 
- izpolnjujejo pogoje o izobrazbi za učitelja enega od obveznih predmetov biologija, 

fizika ali kemija v izobraževalnem programu osnovne šole ali v prilagojenih 

izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom. 

 
V primeru, da bo na programu prišlo do prekomernega vpisa udeležencev, ki bodo ustrezali 

zgoraj navedenim pogojem, bo zavod udeležence izbral glede na povprečno oceno, ki so 

jo dosegli ob zaključku formalnega predhodnega študija (na osnovi katerega jim je vpis 

sploh omogočen). 
 

Pogojev o napredovanju ni, saj program traja eno leto in ni možno napredovati. 

 

 

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

 

Predlagani študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja temelji na treh predmetnih 

področjih iz naravoslovja, in sicer: biologije, fizike in kemije. V študijski program se lahko 
vpišejo udeleženci, ki imajo pedagoška in strokovna znanja iz enega oziroma dveh 

predmetnih področjih. S predlaganim študijskim programom pa pridobijo kompetence iz 

manjkajočega/ih predmetnega/ih področja/jih. 

 
Udeleženci, ki so manjkajoči del predlaganega študijskega programa poslušali v okviru 

ponudbe izbirnih predmetov Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ali na drugi univerzi 

z akreditiranim študijskim programom, lahko podajo vlogo za priznavanje znanja in 

spretnosti. Le to obravnava Komisija za podiplomski študij 2. stopnje Univerze v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. Udeležencem študijskega programa se lahko prizna do 29 ECTS ali 

dve predmetni področji. Dodatno pa se jim lahko prizna še pedagoška praksa v obsegu 12 

ECTS, če poučujejo predmet Naravoslovje v izobraževalnem programu osnovne šole ali v 

prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim 

standardom. 
 

 

c) načini ocenjevanja: 

 
Samo preverjanje pridobljenih kompetenc udeležencev pretežno temelji na seminarskih 

nalogah in izpitih, ki se bodo izvedli v pisni in ali ustni obliki. Načini ocenjevanja so skladni 

s Statutom Univerze v Ljubljani. 

 
Po posameznih učnih enotah (Delež ocene / %) se preverjanje znanja izvede na naslednji 

način: 

- Učenje z raziskovanjem v naravoslovju: 

o Seminarska naloga (40%) 

o Pisni ali ustni izpit (60%) 
- Terensko delo v naravoslovju: 

o Seminarska naloga (40%) 

o Pisni ali ustni izpit (60%) 

- Osnove naravoslovja: 
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o Seminarska naloga (40%) 

o Pisni ali ustni izpit (60%) 

- Pedagoška praksa: 
o Ocena priprav na samostojne nastope (40%) 

o Ocena mentorja (30%) 

o Ocena poročila pedagoške prakse s pisno refleksijo (30%) 

- Splošna zoologija: 
o Pisni ali ustni izpit (100%) 

- Splošna botanika: 

o Pisni ali ustni izpit (100%) 

- Slovenska flora in favna: 
o Izpit (ločeno se ocenjuje znanje iz vaj in predavanj) (80%) 

o Projektna naloga (20%) 

- Življenjska okolja in evolucija: 

o Pisni izpit (100%) 

- Poučevanje bioloških vsebin v naravoslovju: 
o Zagovor laboratorijskih vaj (30%) 

o Pisni izpit (40%) 

o Seminar (30%) 

- Tokovi in energija v okolju: 
o Zagovori laboratorijskih vaj (20%) 

o Pisni izpit (40%) 

o Ustni izpit (40%) 

- Svet zvoka in svetlobe: 
o Zagovori laboratorijskih vaj (20%) 

o Pisni izpit (40%) 

o Ustni izpit (40%) 

- Poučevanje fizikalnih vsebin v naravoslovju: 
o Pisni izpit (40%) 

o Ustni izpit (40%) 

o Seminar (20%) 

- Kemija v družbi: 

o Ocena izpita (izpit iz preverjanja znanja vsebin predavanj in 
eksperimentalnih vaj) (80%) 

o Ocena projektne naloge s problemskim pristopom (20%) 

- Snovi v okolju: 

o Ustno – praktični kolokvij iz laboratorijskih vaj (30%) 
o Pisni oz. ustni izpit (70%) 

- Poučevanje kemijskih vsebin v naravoslovju: 

o Kolokvij iz laboratorijskih vaj (30%) 

o Pisni izpit (40%) 
o Ustni izpit (30%) 

 

Glede na teže deležev zaključne ocene je ne najbolj optimalen visok delež, ki ga h končni 

oceni predmeta prispeva zaključni, praviloma pisni/ustni izpit. Ta delež predstavlja kar 70 

– 80 %, v nekaterih primerih: 
- Splošna zoologija 

- Splošna botanika 

- Življenjska okolja in evolucija 
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pa je ta delež kar 100%, kar ne sledi načelom Bolonjskega načina študija, kjer naj bi delež 

h končni oceni prispevale tudi sprotne oblike dela, kot so seminarji, eseji, kolokviji ipd. 

 
Ob navedenem bi bilo smiselno upoštevati naslednje pripombe, in sicer: 

1. Določi naj se, ali je katera obveznost pogoj za pristop k ustnemu/pisnemu izpitu. 

Pri ocenjevanju se vrednoti seminarska naloga, ni pa navedeno, ali je opravljena 

naloga pogoj za pristop k izpitu. 
2. V primeru, da se vrednoti več izdelkov (seminarska naloga ter pisni/ustni izpit), ni 

pa razvidno, ali mora vsaka posamezna obveznost biti pozitivna. V primeru, da je 

pisni/ustni izpit 60% in seminarska naloga 40% in ni navedeno, ali mora vsaka 

obveznost biti opravljena s pozitivno oceno.  
3. Jasno je potrebno definirati, ali je izpit ustni ali pisni. Izvajalec tega ne more izbirati 

od udeleženca do udeleženca, kot bi se mu zazdelo, saj morajo imeti vsi udeleženci 

enake pogoje za opravljanje izpita. 

 

V skladu z navedenim v prejšnjem odstavku, bi bilo smiselno upoštevati naslednje 
pripombe: 

- pri predmetih Učenje z raziskovanjem v naravoslovju, Terensko delo v 

naravoslovju, Osnove naravoslovja, Slovenska flora in favna, Snovi v okolju: 

pripombe 1,2,3.  
- pri predmetu Pedagoška praksa bi bilo smiselno upoštevati predhodno pripombo 2 

in natančneje opredeliti pogoje za vključitev: »Absolvirani izbrani moduli«. Ni 

razumljivo, ali so mišljene opravljene vse ostale obveznosti po programu? 

- pri predmetih Splošna zoologija, Splošna botanika je smiselno upoštevati pripombo 
3 in natančneje odgovoriti na vprašanje, ali se delo na vajah (laboratorijski in 

terenski dnevniki) ne vrednoti oz. ne prispeva h končni oceni? Če se, pripombi 1 in 

2. 

- pri predmetu Življenjska okolja in evolucija je potrebno popraviti pojem  
»spoznavanje«. Saj le to ni študijski rezultat, temveč proces. Pri metodah dela se 

predvideva izdelava projektnih nalog, pri čemer ni razvidno naslednje: v okviru 

katerih ur se bo le to izvedlo, ali se projektna naloga vrednoti, ali so opravljene 

terenske vaje pogoj za pristop k izpitu in kako se opravljenost terenskih vaj 

vrednoti. Prav tako bi bilo smiselno upoštevati pripombo 1 in 2. 
- pri predmetih Poučevanje bioloških vsebin v naravoslovju, Tokovi in energija v 

okolju, Svet zvoka in svetlobe, Poučevanje fizikalnih vsebin v naravoslovju, 

Poučevanje kemijskih vsebin v naravoslovju bi bilo smiselno upoštevati pripombi 1 

in 2. 
- pri predmetu Kemija v družbi je smiselno upoštevati pripombo 1 in 2 ter natančneje 

opredeliti pisni izpit. 

 

 
     č)  pogoji za dokončanje študija: 

 

Pogoja za dokončanje programa »Izpopolnjevanje iz naravoslovja« sta:  

- opravljena obvezna predmeta in  

- predmeti vseh manjkajočih  sklopov. 
 

Ko študent izpolni oba pogoja, je uspešno dokončal študijski program. 
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d) pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih ta vsebuje: 

 

Študijski program ne vsebuje posameznih delov. 
 

 

e) strokovni oziroma znanstveni naslov: 

 
Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja ni program za pridobitev izobrazbe in 

ne daje strokovnega oz. znanstvenega naslova. Udeleženci dobijo po zaključenem 

študijskem programu javno veljavno listino za poučevanje predmeta Naravoslovje v 

izobraževalnem programu osnovne šole ali v prilagojenih izobraževalnih programih 
osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom. 

 

f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 

 

Za predlagani študijski  program navedena rubrika ni relevantna. 
 

 

Na podlagi analize 4. standarda lahko podamo naslednji zaključek o prednostih, 

priložnostih za izboljšave in večjih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti:   
 

Prednosti 

 

- Predlagan študijski program ima natančno določene pogoje za vpis in merila za 
izbiro udeležencev, v primeru omejitve vpisa. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 
- Iz priloženih učnih načrtov ni povsem jasno opredeljen način ocenjevanja. Glede na 

slednje bi bilo smiselno upoštevati in utemeljiti pripombe pod rubriko c) načini 

ocenjevanja. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
 

- Ni zaznanih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa 

Izpopolnjevanje iz naravoslovja. 

 
 

SKLEP: Na podlagi vloge in prilog ocenjujemo, da študijski program Izpopolnjevanje iz 

naravoslovja izpolnjuje pogoje za izvajanje pedagoškega procesa. Ob tem pa predlagamo 

natančnejšo utemeljitev načina ocenjevanja v učnih načrtih. 

 

 

POVZETEK 

 
Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja temelji na potrebah po izobraževanju 

bodočih osnovnošolskih učiteljev pri predmetu Naravoslovje. V skladu s tem bodo 

udeleženci pridobili pedagoške kompetence s področja biologije, fizike in kemije. 
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Študijski program je zasnovan na način, da udeleženci primarno pridobijo osnovno znanje 

s področja naravoslovja, v nadaljevanju pa pridobivajo kompetence iz manjkajočega 

predmetnega področja. Le to nadgrajujejo s pridobivanjem praktičnih izkušenj in aktivnimi 
metodami učenja. 

 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, bo omogočala udeležencem kakovostne 

materialne in prostorske pogoje za nemoten študij. Sočasno pa bo z razvejano mrežo s 
šolami ponujala različne možnosti pridobivanja neposrednih pedagoških izkušenj. Prav tako 

je potrebno izpostaviti ustrezno kadrovsko strukturo nosilcev predmetov in visokošolskih 

sodelavcev, ki so ustrezno strokovno usposobljeni in vpeti v znanstveno-raziskovalno 

dejavnost. 
 

 

 

SUMMARY  

 
The study program Advanced training in natural sciences is based on the needs for the 

education of future primary school teachers in the subject of Natural sciences. Accordingly, 

participants will acquire pedagogical competencies in the fields of biology, physics and 

chemistry. 
 

The study program is designed in such a way that participants primarily acquire basic 

knowledge in the field of natural sciences, and then acquire competencies in the missing 

subject area. They upgrade the missing subject area by gaining practical experience and 
active learning methods. 

 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, will provide participants with quality 

material and spatial conditions for uninterrupted study. At the same time, with an extensive 
network of schools, it will offer various opportunities for gaining direct pedagogical 

experience. It is also necessary to point out the appropriate staff structure who are 

appropriately professionally trained and involved in scientific research. 

 

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

1. Študijski program Izpopolnjevanje iz naravoslovja širi udeležencem dodatne 

možnosti zaposlitve, in sicer kot učitelj predmeta Naravoslovje. 

2. Študijski program omogoča udeležencem absorbiranje dodatnih znanj s 

področja biologije, fizike in kemije, ki jih ni mogel pridobiti v času študija. 
3. Nosilci študijskih predmetov so tesno vpeti v znanstveno raziskovalno-

dejavnost in ustrezno pedagoško usposobljeni. 

4. Za potrebe pedagoške prakse ima Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

ustrezno razvejano mrežo partnerskih šol. 
5. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ima kvalitetne materialne in 

prostorske pogoje za izvajanje predlaganega študijskega programa, pri čemer 

je posebej potrebno izpostaviti knjižnico. 
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Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 
Iz vloge in prilog ni bilo razvidno delno izpolnjevanje standardov kakovosti. Predlagatelju pa 

sugeriramo razmislek o: 

1. uskladitvi števila mest za izvajanje pedagoške prakse med različnimi predmetnimi 
področji (biologija, fizika in kemija) in 

2. uskladitvi števila nosilstev študijskih predmetov in 

3. natančnejši opredelitvi načina ocenjevanja pri posameznih študijskih predmetih. 
 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

 

V predlaganem študijskem programu Izpopolnjevanje iz naravoslovja nismo zaznali 
neizpolnjevanje standardov kakovosti. 

 

 

 

Odličnost  
 

/ 
 

 
 
 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


