Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

objavlja
RAZPIS
za vpis v študijski program za izpopolnjevanje
učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika v drugem
obdobju osnovne šole v študijskem letu 2007/2008
I.
Program omogoča pridobitev jezikovnega in didaktičnega znanja za zgodnje
poučevanje angleškega jezika. Obsega 750 ur in se izvaja dve leti.
II.
Vpisni pogoji (razširjeni)
- diploma višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega študijskega programa
Razredni pouk oziroma specialne in rehabilitacijske pedagogike oz. defektologije (v
postopku je potrditev razširitve ciljne skupine oz. vpisnih pogojev).
- opravljen izpit iz maturitetnega predmeta angleškega jezika (obvezni ali izbirni) ali
opravljen preizkus znanja iz angleškega jezika, npr. First Certificate, IELTS, TOEFL,
ali opravljen izpit iz angleščine za odrasle na Državnem izpitnem centru).
Kandidati, ki dokazila o znanju angleškega jezika nimajo in kandidati, ki so srednjo šolo
končali pred 1.6.1995, bodo opravljali preizkus znanja iz angleškega jezika na
zahtevnostni ravni maturitetnega izpita za odrasle. O datumu preizkusa bodo prijavljeni
naknadno obveščeni.
III. Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa
V primeru, ko število prijavljenih kandidatov bistveno presega možnosti fakultete, se na
podlagi sklepa o omejitvi vpisa prijavljene kandidate razvrsti po naslednjih merilih:
- ocena iz angleškega jezika na maturi, mednarodno priznanem preizkusu znanja ali
preizkusu znanja na Pedagoški fakulteti
IV. Vpisna mesta
30 mest
V. Prijava za vpis
Kandidati pošljejo pisno prijavo za vpis najkasneje do 15. junija 2007 na naslov:
Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, s pripisom "Prijava za
vpis PIAOŠ". Prijavi priložijo:
- overjeno kopije diplome
- overjeno kopijo maturitetnega spričevala oz. potrdila o opravljenem preizkusu znanja
iz angleškega jezika
- potrdilo o zaposlitvi na vzgojno-izobraževalnem zavodu (tisti, ki niso zaposleni na
vzgojno-izobraževalnem zavodu, naj to v prijavi navedejo).

VI. Stroški študija
Kandidatom, ki so zaposleni na vzgojno-izobraževalnem zavodu šolnino poravna
Ministrstvo za šolstvo in šport, ostali plačajo šolnino sami.
VII. Dodatne informacije
Dodatne informacije bodo na voljo na http://www.pef.uni-lj.si/cniuind.html ali pri
koordinatorici programa, dr. Karmen Pižorn (karmen.pizorn@guest.arnes.si; telefon (01)
589-22-99.

