Novosti s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) predstavljala svoje dodiplomske
študijske programe prve stopnje, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2021/2022:






Pedagogika (UN, redni študij),
Predšolska vzgoja (VS, redni, izredni študij v Kopru, Novem mestu in Škofji Loki),
Razredni pouk (UN, redni študij),
Socialna pedagogika (UN, redni študij),
Vizualne umetnosti in oblikovanje (UN, redni, izredni študij) - NOVO ‼

Dnevi odprtih virtualnih vrat (ZOOM)
•
neformalni pogovori s študenti;
•
predstavitev prednosti fakultete;
•
vabilo na obštudijske aktivnosti.
15. januarja 2021 ob 15.00 (https://upr-si.zoom.us/j/83611465073)
26. januarja 2021 ob 12.00

Uradni informativni dnevi preko (ZOOM)
•
predstavitev vis. učiteljev, predmetov, načina študija, poteka prakse;
•
informacije o prijavnem postopku;
•
zanimiva predavanja;
•
študentski dogodki in nagradne igre.
12. februarja 2021 ob 10.00 in 15.00
13. februarja 2021 ob 10.00
Prijava

Informativa
UP PEF se tudi letos predstavlja na Informativi, vseslovenskem izobraževalnem sejmu, ki bo
potekal 22. in 23. januarja 2021, prvič v spletni obliki.
Promocijska ekipa, sestavljena iz študentov in zaposlenih, bo zainteresiranim, ki bodo vstopili v
virtualni stojnico, predstavila tako pedagoške študijske programe kot novega umetniškega.
Izvedeli boste:
• kje se lahko zaposlijo pedagogi;

•
•
•
•

na katerem študijskem programu nadaljujejo vzgojitelji;
zakaj razrednim učiteljem ni potrebno napisati diplome;
kako srčni so socialni pedagogi
in zakaj je tako poseben nov umetniški študijski program.

V klepetalnicah bodo študentje na voljo za vsa vprašanja, v okviru webinarjev (ob 12.30 in 17.00
v petek in soboto) pa bodo predstavljeni posamezni študijski programi.
Izpostavljamo
Posebej vabljeni na predavanje s študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje o
slikarstvu, saj le-to ni mrtvo, ali pač? Z mag. Vid Lenard se boste v petek, 22. januarja 2021,
ob 11. uri sprehodili skozi obrate v slikarstvu in spoznali njihovo zgodbo.

Nov umetniški študijski program
UP PEF v naslednjem študijskem letu 2021/2022 pričela z izvajanjem novega univerzitetnega
študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje.
•
interdisciplinaren študijski program;
•
prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v
enovit študij;
•
usmerjen v povezovanje slikarstva, kiparstva, videa in oblikovanja.
Študenti bodo v procesu raziskovanja in ustvarjanja pridobili znanje za samostojno umetniško
delovanje v sodobnem svetu umetnosti. Razvili bodo spretnosti izdelovanja umetniških del in
oblikovalskih produktov s kritično mislijo na družbo ter umetnost. Poglobili bodo znanje o
umetnostni zgodovini in sodobnih teorijah v umetnosti ter skozi lastno prakso razvijali sposobnost
udejstvovanja na kulturno-umetniškem področju.
Prednosti novega študijskega programa
Urbana galerija v koprskem mestnem jedru z gostujočimi umetniki podpira poslanstvo programa
z omogočanjem globalnih, državnih in regionalnih razstav, izobraževalnih in raziskovalnih
dogodkov ter neposredno interakcijo s priznanimi profesionalnimi umetniki. Študijski program tako
ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente.
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