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POVZETEK  

 
V seminarju je predstavljena primerjava pedagoških študijskih programov fizike na Univerzi 

v Mariboru od leta 1990 do uvedbe bolonjskih študijskih programov glede na število ur, 

vsebine in predmete, ki se izvajajo na posameznem programu. Na podlagi primerjave smo 

ugotavljali razloge, zakaj so diplomanti dvopredmetnih smeri primerni za poučevanje fizike v 

osnovnih šolah in na vseh poklicnih srednjih šolah, na gimnaziji pa ne, medtem ko so 

diplomanti enopredmetne smeri kompetentni za poučevanje tudi na gimnaziji. Pomembne 

razlike se pokažejo predvsem pri večjem številu ur pri strokovnih in specializiranih 

predmetih, ki jih opravljajo le enopredmetni fiziki in so v okviru njih deležni dodatnih vsebin. 

 

Ključne besede: študijski programi, fizika, izobraževanje 

 

ABSTRACT 

 

In this seminar we present a comparison of the pedagogical study programs of Physics at the 

University of Maribor from 1990 until today. We compare the number of hours, syllabus and 

courses, which are carried out at the individual programs. Based on this comparison we tried 

to determine the reasons why the graduates of the double-major studies are suitable for 

teaching Physics at primary schools and all vocational and technical secondary schools but 

not at general upper secondary schools, while the graduates of the single-major studies are 

competent to teach at the general upper secondary schools, as well. The major differences 

between the single and double-major programs is in a larger number of specialised Physics 

courses in the single-major study programs, during which the students aquire additional 

knowledge.  
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1 UVOD 

Danes si Evropa, pa tudi ves svet, prizadeva za družbo, ki temelji na znanju. Slovenija se 

pridružuje tem sodobnim tokovom in veliko vlaga v vzgojo in izobraževanje, saj se 

zavedamo, da je znanje ključ, ki odpira vsa vrata. Vzgoja in izobraževanje sta vseživljenjski 

proces, ki organizirano poteka od vrtca pa vse do tretjega življenjskega obdobja. Naloga 

izobraževalnih institucij ni le prenos znanja, temveč tudi vrednot in lastnosti, ki so potrebne, 

da posameznik v družbi kakovostno živi in v njej deluje. Učenje je večplasten pojem in 

proces, ki dobiva, ob sodobnih znanjih, nove pomene in vloge v človekovem življenju. 

Uporablja se kot najširši pojem pridobivanja znanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot, ki 

poteka bolj ali manj organizirano, namerno ali priložnostno [1]. Proces učenja za človeka 

predstavlja pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti za obvladovanje načinov za 

zadovoljevanje potreb (kar predstavlja izobraževalno komponento učenja oziroma 

izobraževanja) ter pridobivanje življenjskih in delovnih izkušenj, navad, razvijanje kritičnega 

odnosa do dela, dobrin, vrednot in okolja nasploh (kar predstavlja vzgojno komponento 

učenja oziroma vzgojo). 

 

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru se na Oddelku za fiziko 

izobražuje tudi bodoče učitelje fizike. Z leti so se sicer pedagoški študijski programi 

spreminjali, vendar se je ves čas ohranjalo eno- in dvopredmetne pedagoške študijske 

programe fizike. Diplomanti eno- in dvopredmetnih študijskih programov nimajo enakih 

možnosti pri zaposlovanju. Diplomanti (VII. stopnje) enopredmetnega programa imajo 

možnost, da se zaposlijo tako na osnovnih kot na vseh srednjih šolah, vključno z gimnazijo. 

Diplomanti (VII. stopnja) dvopredmetnega programa se ne morejo zaposliti na gimnaziji, 

razen, če so opravili še dodatno izobraževanje (stari magistrski program ali specializacijo, oz. 

sedanjo 3. bolonjsko stopnjo – doktorski študij). V seminarju bomo zato podrobneje proučili 

razlike v enopredmetnih in dvopredmetnih študijskih programih. Osredotočili se bomo le na 

predmetnike pedagoških študijskih programov fizike, ki so se izvajali na Fakulteti za 

naravoslovje in matematiko (FNM) in prej na Pedagoški fakulteti (PeF) do septembra 2016, 

ko se bodo končali stari univerzitetni študijski programi. Primerjali jih bomo tako po obsegu 

kot po vsebini. Razumljivo je bilo, da bodo imeli dvopredmetni študenti polovico manj ur 

fizikalnih predmetov kot enopredmetni študenti, saj morajo drugo polovico ur pridobiti še na 

drugi izbrani smeri. To pa pomeni, da študentom dvopredmetnih programov manjka ali nekaj 

ur na določenih strokovnih predmetih ali celo nekaj dodatnih predmetov. Večje število 

kontaktnih ur pri fizikalnih predmetih pa seveda pomeni, da so študenti enopredmetne smeri 

deležni tako dodatnih vsebin kakor tudi bolj poglobljene obravnave določenih tem. Namen 

seminarske naloge je ugotoviti, v čem se razlikujejo pedagoški študijski programi fizike na 

Fakulteti za naravoslovje in matematiko (in prej Pedagoški fakulteti), da je strokovna 

usposobljenost enopredmetnih diplomantov primerna za poučevanje fizike na gimnazijah, 

strokovna usposobljenost dvopredmetnih pa ne. V seminarju bomo zato analizirali in 

primerjali eno- in dvopredmetne študijske programe, ki so se izvajali do septembra 2016. 

Podrobnosti smo analizirali na podlagi opisov programov, predmetnikov in učnih načrtov, ki 

so bili pridobljeni iz referata za študentske zadeve na Fakulteti za naravoslovje in matematiko 

in, ki so bili dostopni na spletnih straneh Fakultete za naravoslovje in matematiko. 

Osredotočili se bomo predvsem na število ur pri posameznih predmetih in pregled vsebin pri 

posameznih strokovnih in specializiranih predmetih, ki so jih poslušali študenti na 

enopredmetnih programih, ne pa tudi študenti na dvopredmetnih programih. 

 

V nadaljevanju (drugo poglavje) bomo najprej predstavili razvoj Univerze in Fakultete, od 

Pedagoške akademije do Fakultete za naravoslovje in matematiko. V tretjem poglavju bomo 
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predstavili visokošolski dvopredmetni študijski program pedagoške fizike, ki se je izvajal na 

takratni Pedagoški fakulteti od leta 1990 do leta 1996 ter nato še primerjali stara 

enopredmetna in dvopredmetna pedagoška študijska programa, ki sta se izvajala do septembra 

2016, in sicer po številu ur in predmetih. 

 

2 RAZVOJ PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FIZIKE NA 

UNIVERZI V MARIBORU 

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Ustanovljena 

je bila leta 1975, njeni zametki pa segajo v leto 1859, ko je bila, na pobudo tedanjega 

lavantinskega in prvega mariborskega škofa Antona Martina Slomška, ustanovljena Visoka 

bogoslovna šola. Več višjih šol, ki so predstavljale osnovo za kasnejšo univerzo, pa je bilo 

ustanovljenih konec 50-ih in v začetki 60-ih let 20. stoletja. Pedagoška akademija, iz katere se 

je nato razvila tudi Pedagoška fakulteta, je nastala leta 1961 kot štiriletna Visoka šola oz. 

fakulteta [2]. Pedagoška akademija je izobraževala učitelje za osnovno šolo. Fiziko so lahko 

študirali v dveh možnih študijski skupinah, in sicer v predmetni skupini matematika - fizika in 

predmetni skupini tehnična vzgoja – fizika. Z novim zakonom o visokem šolstvu pa so leta 

1969 Pedagoško akademijo v Mariboru degradirali na dveletno višjo šolo, ko so določili, da 

veljajo za pedagoške akademije ista določila kot za višje šole. Status Pedagoške akademije v 

Mariboru je bil prilagojen Pedagoški akademiji v Ljubljani, ki je bila tudi dveletna višja šola. 

Kljub temu, da je bila Pedagoška akademija v Mariboru z zakonom ustanovljena kot štiriletna 

visoka šola, je trajalo polnih 25 let, da je kot Pedagoška fakulteta to dejansko tudi postala. Ob 

25-letnici svojega delovanja je Pedagoška akademija začela v Mariboru (od študijskega leta 

1985/86 do študijskega leta 1987/88) postopno izvajati povsem nove vzgojno-izobraževalne 

programe (VIP) za višješolski in visokošolski študij. 12. februarja 1986 je bila preimenovana 

v Pedagoško fakulteto [3]. 

 

Pedagoška fakulteta si je prizadevala zlasti za razvoj didaktike in specialnih didaktik 

posameznih strok, razvila je specializacije in habilitirala učitelje zlasti za ta deficitarna 

področja, hkrati pa je organizirala raziskovanje tudi na področju problematike pouka 

naravoslovja (matematika, fizika, biologija, kemija) v osnovni šoli in v SVIO-programih 

usmerjenega izobraževanja ter delala temeljne raziskave s področja naravoslovno-tehničnih 

ved (matematika, fizika, biologija, kemija). Nato so se leta 1981 razvili posamezni oddelki in 

katedre, vključno z Oddelkom za naravoslovje in tehniko in Katedro za Fiziko, z 

dvopredmetno študijsko smerjo matematika in fizika ter dvopredmetno smerjo tehnični pouk 

v povezavi s fiziko, matematiko, kemijo in družbeno-moralno vzgojo (samo študij ob delu) 

[3]. 

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM) je bila ustanovljena leta 

2006, samostojno pa je pričela delovati leta 2007. Nastala je s preoblikovanjem nekdanje 

velike Pedagoške fakultete. Takrat je imela fizika še star dodiplomski program, in sicer 

univerzitetni študijski program z eno- in dvopredmetno smerjo. Študij pa je bilo mogoče 

nadaljevati na podiplomskem programu, in sicer na Specialističnem podiplomskem programu 

Specializacija iz fizike – področje izobraževanja ali pa na Magistrskem študijskem programu 

Fizika - področje izobraževanja.  

 

Na Oddelku za fiziko že od leta 2007 potekajo bolonjski študijski programi, ki so že 

popolnoma zamenjali stare. Tako se je z bolonjsko prenovo na Oddelku za fiziko začel 

izvajati tudi nepedagoški program. Program se deli na tri stopnje. Pod 1. bolonjsko stopnjo 

spada univerzitetni študijski program Fizika, pod 2. bolonjsko stopnjo spada magistrski 



3 

 

študijski program Fizika ter pod 3. bolonjsko stopnjo doktorski program Fizika. Poleg tega pa 

se izvajajo še naslednji bolonjski študijski programi: univerzitetni dvopredmetni program 

Izobraževalna fizika (1. bolonjska stopnja) in magistrski eno- in dvopredmetni študijski 

program Izobraževalna fizika (2. bolonjska stopnja). Popolnoma nov pa je enovit magistrski 

dvopredmetni študijski program Predmetni učitelj, ki je bil ustanovljen šele v letu 2016 [2,3]. 

 

3 PRIMERJAVA PROGRAMOV 

 

V tem poglavju bomo najprej podrobneje predstavili visokošolski dvopredmetni študijski 

program pedagoške fizike, ki se je izvajal na takratni Pedagoški fakulteti od leta 1990 do leta 

1996 [4]. V nadaljevanju pa bomo predstavili star univerzitetni pedagoški enopredmetni 

študijski program Fizika in dvopredmetni študijski program Fizika in …, ki se je izvajal od 

leta 1996 do septembra 2016  

 

Najprej smo pregledali program iz leta 1990, in sicer dvopredmetni študijski program 

Pedagoške fizike, ki je imel možnost vezave z matematiko, tehnično vzgojo ali kemijo (tabela 

1). 

 

1. LETNIK 2. LETNIK 

1. Pedagoška metodologija (60 ur) 1. Psihologija (90 ur) 

2. Tuj jezik (45 ur) 2. Pedagogika (75 ur) 

3. Fizika I (195 ur) 3. Didaktika (60 ur) 

4. Fizikalni eksperimenti I (75 ur) 4. Izobraževalna tehnologija (45 ur) 

5. Računalništvo z informatiko (vezava fi-ma, 75 

ur) 
5. Fizika II (180 ur) 

6. Ekskurzija (15 ur) 6. Fizikalni eksperimenti II (105 ur) 

 7. Laboratorijske veščine (30 ur) 

 8. Elektronika (30 ur) 

3. LETNIK 4. LETNIK 

1. Sociologija s politologijo (60 ur) 1. Politična ekonomija (30 ur) 

2. Filozofija (60 ur) 2. Interdisciplinarni pedagoški seminar (30 ur) 

3. Moderna fizika (180 ur) 3. Matematična fizika (90 ur) 

4. Fizikalni eksperimenti III (90 ur) 4. Metodika pouka fizike II (165 ur) 

5. Metodika pouka fizike I (135 ur) 5. Astronomija (75 ur) 

 6. Seminar iz fizike (60 ur) 

Tabela 1. Visokošolski dvopredmetni program pedagoške fizike z možnostjo vezave z 

matematiko, tehnično vzgojo ali kemijo iz študijskega leta 1990. 

 

Pri pregledu tabele 1 najdemo zanimiv predmet Metodika pouka fizike, ki še najbolj spominja 

na kasnejši predmet Didaktika fizike. Filozofijo pa najdemo še pri starem dodiplomskem 

enopredmetnem študijskem programu v 4. letniku kot predmet Filozofija znanosti. Ostali 

predmeti so sicer malo drugače poimenovani, vendar so ohranjeni tudi v kasnejših programih.  

Prav tako opazimo nekaj predmetov, ki jih v nadaljnjih programih več ne najdemo. To so 

Sociologija s politologijo, Politična ekonomija in Interdisciplinarni pedagoški seminar.  

 

Nato smo primerjali stari Univerzitetni enopredmetni pedagoški študijski program Fizika ter 

dvopredmetni študijski program Fizika in … iz študijskega leta 2008/09 (tabela 2). 
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1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK 

Enopredmetni Dvopredmetni Enopredmetni Dvopredmetni Enopredmetni Dvopredmetni Enopredmetni Dvopredmetni 

1. Uvod v 

metodologijo 

znanstveno-

raziskovalnega 

dela 

60 ur 

1. Uvod v 

metodologijo 

znanstveno-

raziskovalnega dela 

60 (30) ur 

1. Psihologija 

90 ur  

1. Psihologija 

90 (45)  

1. Multimedija 

 

30 ur  

1. Multimedija 

 

30 (15) ur  

1. Didaktika fizike 

II 

 

225 ur  

1. Didaktika fizike 

II 

 

120 ur  

2. Pedagogika 

 

60 ur  

2. Pedagogika 

 

60 (30) ur 

2. Didaktika 

 

90 ur  

2. Didaktika 

 

90 (45) ur  

2. Didaktika fizike 

I 

 

75 ur  

2. Didaktika 

fizike I 

 

165 ur  

2. Seminar iz 

fizike 

 

60 ur  

2. Seminar iz 

fizike 

 

60 ur  

3. Fizika I 

 

195 ur 

3. Fizika I 

(vezava fi-ma) – 

180 (150) ur 

(ostale vezave) – 

75 ur  

3. Multimedija 

 

30 ur  

3. Multimedija 

 

30 (15) ur 

3. Numerične 

metode v fiziki 

 

120 ur  

3. Matematične 

metode v fiziki 

 

45 ur  

3. Uporaba 

računalnika v 

izobraževanju 

 

75 ur  

3. Astronomija 

 

75 ur  

4. Fizikalni 

eksperimenti I 

 

75 ur  

4. Fizikalni 

eksperimenti I 

 

60 (30) ur  

4. Fizika II 

225 ur  

4. Fizika II 

 

150 ur  

4. Fizikalni 

eksperimenti III 

 

75 ur  

4. Moderna 

fizika 

 

150 ur  

4. Filozofija 

znanosti 

 

90 ur  

4. Fizikalni 

eksperimenti III 

75 ur  

5. Matematika 

210 ur 

5. Matematika 

(razen fi-ma) 

60 (30) ur  

5. Fizikalni 

eksperimenti II 

 

105 ur  

5. Fizikalni 

eksperimenti II 

 

75 ur  

5. Matematična 

fizika 

 

90 ur  

 

5. Izbrana 

poglavja iz fizike 

45 ur  

5. Matematične 

metode v fiziki 

45 ur  

6. Kemija 

90 ur  

6. Uvod v 

računalništvo 

120 (60) ur  

6. Laboratorijsko 

delo 

60 ur  

6. Elektronika 

(razen fi – ptv) 

 

45 ur  

6. Moderna fizika 

 

180 ur  

   

7. Računalništvo 

in informatika 

60 ur  

 

7. Izbrana poglavja 

uporabne matematike 

 

90 ur 

 

9. Elektronika v 

fiziki 

 

75 ur  

   

  

8. Matematična fizika 

 

90 ur  

     

Tabela 2. Univerzitetni enopredmetni pedagoški študijski program Fizika in dvopredmetni 

pedagoški študijski program Fizika in … iz študijskega leta 2008/09. Povzeto po [5] in [6]. 

 

Pri pregledu tabele 2 opazimo, da je največje število ur namenjeno strokovnima predmetoma 

Fizika 1 in 2, ki posredujeta osnovno znanje za pravilno in teoretično neoporečno obravnavo 

fizike. Enopredmetni študentje si pri teh dveh predmetih pridobijo veliko več teoretičnega 

znanja iz osnovnih fizikalnih vsebin (iz področja mehanike, toplote, elektrostatike in 

elektromagnetizma) kakor dvopredmetni. Prav tako imajo več eksperimentalnih predavanj, ki 

jih dvopredmetni študentje sploh nimajo. Pomembno je, da študentje kvantitativno razumejo 

pojave, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in v večini tehničnih strok. S tem se 

razširijo področja obravnave fizikalnih zgledov na ostala naravoslovna področja in študenti se 

tako usposobijo za interdisciplinarno obravnavo naravoslovnih pojavov na elementarni ravni. 

Seznanijo se z globljim ozadjem fizikalnih pojavov, ki se poučujejo na gimnazijah. Na ta 

način se delno usposobijo za nadaljnje raziskovalno delo tudi z nadpovprečno nadarjenimi 

učenci. 
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Pri predmetih kot so Fizikalni eksperimenti 1, 2 in 3 se tako enopredmetni kot dvopredmetni 

študenti seznanijo z najpomembnejšimi merilnimi metodami, s katerimi ugotavljajo odnose 

med količinami, ki jih srečujejo pri osnovah fizike. Kar je najpomembnejše, seznanijo se z 

vsemi merilnimi in eksperimentalnimi pripomočki, ki jih srečujejo pri svojem delu v šoli. Več 

ur je namenjenih enopredmetnim študentom, ki se dodatno usposobijo za zahtevnejše podprte 

poskuse (pokusi z računalnikom), obdelavo podatkov (zahtevnejše tabele, diagrami) in 

izvedbo meritev z eksperimentalno opremo. Enopredmetni študenti tako pri Fizikalnih 

eksperimentih 1 pridobijo več znanja iz poglavij nihanja, valovanja in toplote, pri Fizikalnih 

eksperimentih 2 pa se še dodatno posvetijo vsebinam iz elektronike, optike, atomske in 

jedrske fizike. Veliko pozornosti je namenjene predvsem demonstracijskim poskusom, s 

katerimi si študenti pridobijo primerne izkušnje in laboratorijske spretnosti, potrebne za 

samostojno delo pri demonstracijah in eksperimentalnih vajah v šoli. S predmetom 

Laboratorijsko delo, ki ga imajo tudi le enopredmetni študentje, se naučijo popravljati učila in 

druge pripomočke za pouk na gimnazijah ter znajo izdelati preprostejše učilo. Prav zato se 

študenti okvirno seznanijo z različnimi eksperimenti, ki so izvedljivi s klasičnim obstoječim 

inventarjem šol. V nekaterih vsebinah so demonstracijsko predstavljeni različni načini 

predstavitev, ki bi v učencih vzbudili motivacijo za nadaljnje samostojno delo. Dijaki na 

gimnazijah morajo tudi sami načrtovati preproste poskuse, jih samostojno izvesti, ustrezno 

predstaviti in analizirati. 

 

Večje število ur pri enopredmetnih študentih izstopa tudi pri matematičnih vsebinah (predmet 

Matematika v 1. letniku), saj je matematično znanje nujno potrebno za delo pri vseh fizikalnih 

predmetih. Posebna pozornost je namenjena diferencialnim enačbam in drugim primerom 

uporabe analize. Z dodatnim predmetom enopredmetnih študentov Izbrana poglavja iz 

uporabne matematike se v 2. letniku seznanijo z osnovami numerične matematike, reševanja 

sistemov linearnih in nelinearnih enačb, integriranja, verjetnostnega računa, kombinatorike in 

teorije grafov.  

 

Težje fizikalne in računske probleme in to z zahtevnejšimi matematičnimi in numeričnimi 

metodami, osvojijo enopredmetni študenti pri predmetih Matematična fizika in Numerične 

metode v fiziki. Z velikim številom ur, ki jih imajo z računskimi vajami, svoja teoretična 

znanja utrdijo in preverijo v različnih aplikacijah ter rešitve tudi ustrezno fizikalno 

interpretirajo. Tako na primer pri predmetu Matematična fizika obravnavajo vsebine, kot so 

ortogonalni koordinatni sistemi, skalarno in vektorsko polje, gradient, rotor, divergenca in 

druge, predmetu Numerične metode v fiziki pa vsebine, kot so interpolacija, odvajanje, 

integriranje, metoda Monte Carlo, metoda molekularne dinamike, numerično reševanje 

diferencialnih enačb, itd. 

 

Z leti postaja računalnik nepogrešljiv pripomoček tudi pri fiziki, saj sodeluje pri vseh fazah 

pedagoškega procesa, od pridobivanja nove snovi, preko individualnega utrjevanja do 

končnega vrednotenja rezultatov. Več ur je namenjenih seznanitvi s temeljnimi koncepti 

računalništva in informatike, z računalniškimi orodji, s katerimi se lahko obdelajo in prikažejo 

rezultati meritev. Predvsem pa je pomembno, da se študenti usposobijo za samostojno delo z 

računalnikom (pisanje seminarjev in diplomske naloge). Pri znatnem številu eksperimentov je 

mogoče računalnik s pridom uporabiti kot del instrumentalne opreme. Opremljenega z 

ustreznim vmesnikom, ojačevalnikom in s programsko opremo, ga uspešno vključimo v 

merjenje, predstavitev rezultatov merjenj v tabelah, grafih in pri analizi merskih rezultatov. 

Izhodne funkcije vmesnika pa so pomembne pri vplivanju na eksperimentalne pogoje in za 

krmiljenje modelov strojev in naprav. Profesor fizike na gimnaziji mora biti zato ustrezno in 
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dovolj dobro podkovan, saj je pouk fizike čedalje bolj prepleten z uporabo računalnika, 

predvsem s simulacijami pojavov z interaktivnimi računalniškimi animacijami in z 

računalniškimi merjenji z vmesniki in senzorji. Enopredmetni študenti si razširijo znanja s 

področja programiranja, podatkovnih struktur, omrežij, informacijskih sistemov ter spoznajo 

pomembnejše poti za izboljšanje in moderniziranje metod in tehnik za poučevanje fizike. 

 

Pouk pri fiziki na gimnazijskih programih stremi tudi k temu, da se vanj vključujejo še drugi 

predmeti. Gre za medpredmetne povezave (na primer s kemijo, biologijo, geografijo in 

drugimi) in kroskurikularne vsebine ( na primer informacijsko - komunikacijska tehnologija, 

okoljska vzgoja in drugo).  

 

Študenti enopredmetne fizike si z dodatnim predmetom Kemija poglobijo znanje na področju 

zgradbe atoma, kemijskih elementov, spinov elektronov v atomu, raznih vrst kemijskih vezi, 

spoznavajo osnove fizikalne in kemijske lastnosti raznih uporabljenih materialov ter jih 

povezujejo z njihovo strukturo. 

 

Predmet Izbrana poglavja iz fizike imajo prav tako le enopredmetni študenti. Pri tem 

predmetu se seznanijo s tistimi aktualnimi poglavji iz fizike, ki niso zajeta v ostalih 

predavanjih. Vsebina predmeta se določa vsako šolsko leto posebej. Formalna struktura 

predmeta tako omogoča vsakoletno aktualizacijo vsebin in vnos najnovejših odkritij v 

študijski predmet. Z izbranimi predmeti se želi študentom ponuditi pregled ključnih 

konceptualnih pristopov, razvitih v okviru klasične fizike, ki jih je možno konstruktivno 

uporabiti tudi na drugih področjih. Stalen del programa so vsebine iz biofizike, tekočih 

kristalov in zgodovine fizike. Pri biofiziki dajejo velik pomen osnovam matematičnega 

modeliranja in uporabi računalniških programov za modeliranje sistemske dinamike. 

Modeliranje je zahtevno, saj predpostavlja poznavanje fizikalnih osnov modeliranega pojava, 

matematičnih orodij, tehnik modeliranja in sposobnosti kritičnega razmišljanja.  

 

Vsi ti predmeti dajejo s tolikšnim obsegom ur in vsebin enopredmetnemu diplomantu takšen 

obseg znanja, da opravičuje njegov strokovni naziv za poučevanje dijakov tudi na 

gimnazijskih programih, kjer je nivo zahtevnosti vsebin in sposobnosti dijakov višji kakor v 

ostalih srednjih šolah. 

 

4 ZAKLJUČEK 

V seminarski nalogi smo raziskali razvoj študijskih programov fizike, ki izobražujejo bodoče 

učitelje fizike od leta 1990 do uvedbe bolonjskih študijskih programov in ugotavljali 

manjkajoče vsebine v dvopredmetnih študijskih programih, zaradi katerih diplomanti teh 

programov niso dovolj strokovno usposobljeni za poučevanje na gimnazijskih programih, 

glede na enopredmetne pedagoške študijske programe, katerih diplomanti lahko poučujejo 

fiziko tudi na gimnazijah.  

 

Ugotavljamo, da se študijski programi najpogosteje razlikujejo v številu strokovnih 

predmetov oz. številu ur za posamezen predmet znotraj programa in prav tako po vsebinah pri 

določenem predmetu, enopredmetni študenti nekatere teme obravnavajo podrobneje, številne 

pa tudi dodatno. Iz vsebinskega vidika so enopredmetni študenti deležni bolj poglobljenega 

znanja s področja matematike, kot so diferencialne enačbe, verjetnost, teorija grafov. Prav 

tako izstopajo dodatne vsebine s področja kemije, računalništva in teorijske fizike. 
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Tekom let se jasno kaže vse večje vnašanje sodobnejših predmetov v predmetnike z 

aktualnimi poglavji iz fizike. Predavanja spremljajo tudi demonstracijski poskusi ob podpori 

računalnika, ki vključujejo simulacije pojavov, zakonitosti in delovanja postopkov in 

tehnologij. Vse več je uporabe računalnikov in računalniških programov tudi med študijem 

kot z vnašanjem tega v prakso - pouk v šolah.  

 

Opaziti je, da so dvopredmetni študenti svoj primanjkljaj v strokovnosti lahko nadomestili s 

podiplomskim študijem, kjer so pridobili še dodatna strokovna znanja, ki bi jih potrebovali, da 

si zagotovijo možnost poučevanja na gimnazijskih programih. Tako so lahko študenti starih 

dvopredmetnih dodiplomskih programov, od leta 1990 naprej, nadaljevali izobraževanje na 

podiplomskem specialističnem programu - Fizika - področje izobraževanja; stari pedagoški 

dvopredmetni študenti pa na podiplomskem magistrskem programu - Fizika - področje 

izobraževanja. 

 

Ta trenutek dvopredmetni izobraževalni diplomanti fizike na Fakulteti za naravoslovje in 

matematiko ne morejo pridobiti potrebne izobrazbe in znanj za poučevanje na gimnazijah, saj 

ni na voljo nobena oblika dokvalifikacije, pa tudi vpis v enopredmetni pedagoški študijski 

program 2. stopnje izobraževalna fizika ni več mogoč. Velja tudi omeniti, da po septembru 

leta 2016 zaključek študija na vseh nebolonjskih programih zakonsko ne bo več mogoč. 

 

V prihodnosti bi bilo zanimivo morda še raziskati in primerjati vse študijske programe med 

posameznimi leti in programi, opazovati kateri predmeti so z leti izginjali in kateri so prihajali 

na novo ter kako to vpliva na znanje in sposobnosti za poučevanje bodočih učiteljev fizike. 
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