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Da bi ugotovila, kakšno je zanimanje za vpis na pedagoške naravoslovno-tehniške študijske 
programe in kakšna je kakovost študentov na teh programih, sem analizirala podatke o vpisu 
na Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru v 
letu 2004. Študijske programe sem razvrstila v dve kategoriji: naravoslovno-matematično-
tehniški (NMT) programi (15 programov) in nenaravoslovni programi (16 programov). 

Kot kazalec zanimanja za vpis sem uporabila število študentov, ki so se na program prijavili s 
prvo željo. Na nenaravoslovnih študijih je zanimanje za vpis presegalo število razpisanih 
vpisnih mest na 15 od 16 programov, pri čemer je na 9 programih zanimanje za vpis več kot 
dvakrat presegalo število vpisnih mest. Na NMT programih je bilo zanimanje za vpis večje od 
števila razpisanih vpisnih mest samo na enem programu (37 prijav na 30 vpisnih mest). Poleg 
tega je bila na 9 od 15 NMT programov s prvo željo zasedena manj kot polovica vpisnih mest. 
Kot kazalec za kakovost študentov, vpisanih v 1. letnik, sem uporabila povprečno število 
vpisnih točk, ki odražajo študentov uspeh v srednji šoli in na maturi. Na Univerzi v Ljubljani 
je bilo povprečno število vpisnih točk na vseh NMT programih (7 programov, razpon točk 52 
– 66%) nižje od vpisnih točk na vseh nenaravoslovnih programih (4 programi, razpon točk 74 
– 90%). Podoben trend je bil opazen tudi na Univerzi v Mariboru, kjer so bile povprečne 
vpisne točke 7 NMT programov razvrščene v razponu 54 – 63%, točke 11 nenaravoslovnih 
programov pa v razponu 66 – 92%. Izjemi sta bili en NMT študij z visokim številom točk 
(75%) in en nenaravoslovni študij z nizkim številom točk (60%). Ugotovimo lahko, da je 
zanimanje za NMT programe bistveno nižje kot zanimanje za nenaravoslovne programe, pri 
čemer se na NMT programe vpisujejo študenti s slabšim srednješolskim učnim uspehom kot 
na nenaravoslovne programe. 

Podrobnejšo analizo uspeha na maturi sem izvedla za bodoče učitelje biologije na Univerzi v 
Ljubljani, ki študirajo na dveh programih (biologija in gospodinjstvo, biologija in kemija). V 
petletnem obdobju od 2000 do 2004 se je na ta dva programa vpisalo 295 študentov, od 
katerih jih je 149 (50% vseh vpisanih študentov) doseglo na maturi zadosten uspeh, 133 
(45%) dober, 12 (4%) prav dober in samo 1 študent odličen uspeh (0,3%). Na pedagoški 
študij biologije se torej vpisujejo izjemno slabi študenti. Podatki o zaključku študija na teh 
programih v letih 2002 in 2003 kažejo, da diplomira približno polovica študentov, ki se 
vpišejo na ti študijski smeri. Podatki o izjemno slabi kakovosti študentov bioloških smeri so 
še posebej zaskrbljujoči ob upoštevanju izsledkov raziskave TIMSS 2003, ki so pokazali, da v 
Sloveniji pri pouku biologije v osnovni šoli izvajamo zelo malo poskusov. Naravoslovni 
poskusi sodijo med zahtevnejše oblike pedagoškega dela, ki od učitelja zahtevajo visoko 
stopnjo strokovne usposobljenosti. Ob slabi kakovosti študentov bioloških smeri tako težko 
pričakujemo, da se bo praktični pouk biologije v Sloveniji v naslednjih letih bistveno 
izboljšal. 


