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• med izvajanjem posameznega prispevka imajo obiskovalci informativnega 
dne izključene mikrofone in kamere. Komentarje in vprašanja pišejo v Chat;

• Moderator po predstavitvi prebere vprašanja, v končno razpravo se lahko 
oglasite tudi neposredno. Pri tem ne pozabite aktivirati mikrofona.

• Informativni dan se ne snema.

https://ars.rtvslo.si/2019/12/nove-glasbene-generacije-248/



Prvostopenjski 
univerzitetni študijski 

program 
Glasbena pedagogika
180 KREDITNIH TOČK 

triletni študij (6 semestrov)
profesor glasbe (UNI)
profesorica glasbe (UNI)

Magistrski študijski program 2. 
stopnje Glasbena pedagogika

120 KREDITNIH TOČK 

dveletni študij (4 semestri)
magister profesor glasbene pedagogike 
magistrica profesorica glasbene pedagogike 

Interdisciplinarni doktorski 
študijski program 
HUMANISTIKA IN 
DRUŽBOSLOVJE 

3. stopnja
180 KREDITNIH TOČK 

štiriletni študij (8 semestrov)
doktor znanosti
doktorica znanosti



ŠTUDIJ GLASBENE PEDAGOGIKE 
KOT IZZIV IN PRILOŽNOST 

za razvoj in pridobitev 
 pedagoških kompetenc: poučevanje glasbe v splošnem 

(OŠ, SŠ) in glasbenem šolstvu (predšolski programi, nauk o 
glasbi, solfeggio v GŠ)

zaključen drugostopenjski študij glasbene pedagogike

 kompetenc na zborovodskem področju: šolski pevski 
zbori, odrasli pevski zbori;

 sodelovanje v profesionalnih kulturnih ustanovah, 
delovanje na področju glasbeno-amaterskih dejavnosti in 
v medijih. 



Predmetnik prvostopenjskega študijskega 
programa glasbena pedagogika 

povezuje umetniško in pedagoško področje

 module (vključujejo več modularnih vsebin): Zborovodski
modul, Splošni pedagoški modul, Glasbeno-teoretični modul, 
Izvajalski modul

 obvezne predmete: Specialna glasbena didaktika,
Pedagoška praksa, Zgodovina glasbe, Izbrana poglavja iz 
slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti…

 izbirne predmete (2. in 3. letnik): ponudba AG, sodelovanje s 
FF – Oddelkom za muzikologijo, AGRFT, ALUO



IZ RAZPISA ZA VPIS V 1. LETNIK
PRVI PRIJAVNI ROK: 

E-prijava na spletnem portalu eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava od 16.2. do 19.3.2021

DRUGI PRIJAVNI ROK: 

E-prijava na spletnem portalu eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava od 20.8. do 27.8.2021

POMEN PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA IZBRANIH 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV !

(maksimalno trije programi: 1. , 2. in 3. želja)

http://portal.evs.gov.si/prijava
http://portal.evs.gov.si/prijava


Število razpisnih mest

REDNI ŠTUDIJ 20 mest  

IZREDNI ŠTUDIJ  5 mest

Število mest za vzporedni študij in študij diplomantov

(za 2. in 3. letnik skupaj): 

redni študij   4 mesta

izredni študij  4 mesta



KDO SE VPISUJE NA PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJ 
GLASBENE PEDAGOGIKE ?

maturanti umetniških gimnazij glasbene smeri 
(Modul A, Modul B, Modul C)

maturanti splošnih gimnazij z ustreznim 
glasbenim predznanjem 

drugi kandidati z opravljeno splošno maturo in 
ustreznim glasbenim predznanjem

po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu



Preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in 
spretnosti 

za študij glasbene pedagogike

• prvi prijavni rok: 24. junij 2021

(POMEMBNO: program Glasbena umetnost 

ima sprejemni preizkus že v maju: 21. 05. 2021)

• drugi prijavni rok: 9. september 2021

(istočasno za oba prvostopenjska programa:  

Glasbena pedagogika in Glasbena umetnost)



KAJ VKLJUČUJE SPREJEMNI PREIZKUS?

pisni test (znanja s področij glasbenega stavka, glasbene
teorije, glasbene zgodovine in oblikoslovja)

preizkus znanja klavirja (težavnostne ravni A, B, C)

preizkus glasu in znanja solfeggia

preizkus pedagoških dispozicij

Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in 
pedagoških dispozicij opravljajo vsi kandidati v celoti: 

vse štiri sklope in njihove sestavine



PISNI TEST 
(število točk: 0-30)

V pisnem testu se preverjajo znanja s področij
glasbenega stavka, glasbene teorije, glasbene
zgodovine in oblikoslovja.

Vključuje nekaj poslušalskih primerov, povezanih z
delom testnih nalog.

čas pisanja testa: 90 minut



Primer nalog, povezanih s poslušalskim primerom:
Kakšno je gibanje glasov na začetku skladbe:
a)  Polifono.
b)  Homofono.
c)  Monodično.

V katerem obdobju je nastal predvajani zvočni primer?
a) V baroku.
b) V impresionizmu.
c) V klasicizmu.
č)  V renesansi.
d)  V romantiki.

Obkroži glasbeno obliko predvajanega glasbenega primera. 
a) Koral.
b) Madrigal.
c) Maša.
č) Kantata.

Kateri skladatelj slovenskega rodu je napisal predvajano delo?

----------------------------------------------------------------------------------



Primeri nalog za različnih glasbenih področij:
Katere glasbene ključe poznaš? (Obkroži pravilne odgovore)
• A
• B
• C
• D
• E
• F

Napiši sestavo (zasedbo) pihalnega kvinteta:
• .........................................
• .........................................
• .........................................
• .........................................
• ……………….……………………..

V katera stilna obdobja sodijo naslednji skladatelji (renesansa, barok, dunajska 
klasika, romantika, 20. stoletje)
B. Bartok …………………………………….
A. Schönberg ………………………………
J. Brahms ……………………………………
F. Liszt …………………………………………
G. F. Händel …………………………………



Tretji del glavnega sonatnega stavka imenujemo:

............................................................................

Na osnovi navedenih harmonskih funkcij poimenuj kadenci:
S – T = ……………………………
D – T = ……………………………

Napiši naslednja akorda:
a) N6 v F - duru
b) D/D v f- molu

Napiši melodijo in svojo (lastno) klavirsko spremljavo za melodijo ljudske 
Marko skače (Prekmurje), v Es-duru (v svoj notni sistem za pevski glas in 
v svojega za klavir)







A raven / program:

1. etuda ( Clementi-Gradus ad Parnassum, Czerny op. 740, 
Moscheles op.70, Moszkowsky op. 72, Neupert, Chopin 
ali etude podobne težavnosti )

2. J. S. Bach: Preludij in fuga WTK I ali II
3. klasična sonata v celoti (Mozart, Beethoven - razen 

op. 49, št. 1,2 ) 
1. skladba 19. ali 20. stol.
2. skladba slovenskega skladatelja

Ena izmed skladb po lastnem izboru se obvezno izvaja na 
pamet.

PREIZKUS IGRANJA KLAVIRJA
(število točk 0 -25) 



B raven / program:

1. etuda ( Cramer, Czerny op. 740, Liszt op.1 ali etude 
podobne težavnosti )

2. J. S. Bach: Troglasna invencija ali trije stavki iz 
Francoske suite npr. Allemande, Sarabande, Gigue ( v 
izboru je obvezen počasni stavek-Sarabande )

3. klasična sonata ( Haydn, Mozart, Beethoven ), izvajata 
se 1. in 2. stavek

4. skladba 19. ali 20. stol.

5. skladba slovenskega avtorja

Ena izmed skladb po lastnem izboru se obvezno izvaja 
na pamet.



C raven / program:

1. etuda ( Czerny op. 821, ali op. 849, ali op. 299, Berens
op. 61, Cramer ali etude podobne težavnosti )

2. J. S. Bach: Mali preludij ali Dvoglasna invencija
3. Sonatina v celoti ( Clementi, Kuhlau, Diabelli, Haydn, 

Mozart, Beethoven… ) ali klasična sonata ( Haydn, 
Mozart, Beethoven ) 1. in 2. stavek

4. skladba 19. ali 20 stol.
5. skladba slovenskega avtorja

Ena izmed skladb po lastnem izboru se obvezno izvaja 
na pamet.



PREIZKUS GLASU IN ZNANJA SOLFEGGIA 
(število točk 0 -30) 

1. Petje umetne pesmi ob lastni instrumentalni
spremljavi (izvajanje originalne, publicirane
spremljave)

2. Petje slovenske ljudske pesmi ali preproste
melodije ob improvizirani spremljavi

3. Preizkus znanj iz solfeggia (intervali, akordi,
ritmična vaja, melodična vaja) z vključenim a-vista
petjem



PREIZKUS PEDAGOŠKIH DISPOZICIJ 
(število točk 0-15)

1. kratek esej na dano temo / članek

preverjanje sposobnosti pisnega izražanja

čas pisanja: 30 minut

2. pedagoški intervju

preverjanje komunikacijskih dispozicij kandidata



KJE NAJDEM INFORMACIJE O PROGRAMU, 
VPISU IN SPREJEMNEM PREIZKUSU?

Spletna stran  https://www.ag.uni-lj.si/studij/studij/vpis#glasbena_pedagogika

Razpored sprejemnih preizkusov

Kandidati  ga prejmejo s strani referata UL AG

• v 1. prijavnem roku najmanj 5 dni pred preizkusom 

• v 2. prijavnem roku pa najmanj 2 dni pred 

preizkusom 

https://www.ag.uni-lj.si/studij/studij/vpis#glasbena_pedagogika


REZULTATI CELOTNEGA 
IZBIRNEGA POSTOPKA

Sporoči jih Visokošolska prijavno informacijska 
služba UL do 30 . julija 2021 (1. rok)  

do 22. septembra 2021 (2. rok)

VPIS:

1. rok: od 2. do 17. avgusta 2021

2. rok: od 24. do 30. septembra 2021







ŠTUDIJ POTEKA V MANJŠIH LETNIKIH….





…IN KREATIVNI ATMOSFERI…







…Z GOSTUJOČIMI PREDAVATELJI…







…Z VSAKOLETNO PEDAGOŠKO 
PRAKSO NA RAZLIČNIH ŠOLAH…





… DELAVNICAMI…



… EKSKURZIJAMI…





… GOSTOVANJI IN NASTOPI…





… TEKMOVANJI…



Z MEDNARODNO IZMENJAVO  

ŠTUDENTSKI FORUM 
Pula, Hrvaška, 2015



ŠTUDENTSKI FORUM
Evropska zveza za glasbo 
v šoli (EAS)
Rostock, Nemčija, 2015





Veronika Šmid (2015):

Glasbena pravljica in avtorski projekt 
Potepinka

Magistrsko delo



https://www.facebook.com/photo?fbid=3306297579422338&set=a.365123186873140





Oddelek za 
glasbeno 

pedagogiko ima 
dolgoletno 

tradicijo, odlične 
diplomante in 
podiplomante 

VABLJENI K 
VPISU !


