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Na podlagi predloga Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki ga je potrdila tudi 

Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, je programski odbor nacionalne 

konference ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’ sprejel sklep, da se Priznanje za izjemne 

dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2016 podeli prof. dr. Jurki 

Lepičnik Vodopivec. 
 

Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila študij 

pedagogike in psihologije. Na Pedagoški fakulteti Univerza v Ljubljani je leta 1996 uspešno 

zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Nekateri pogoji komunikacije med starši in 

vzgojitelji v vrtcu in si pridobila naziv magistrica socialne pedagogike. Doktorirala je leta 2002 

na Filozofski fakulteti Univerze na Reki (Hrvaška), kjer je uspešno obranila doktorsko nalogo z 

naslovom Okoljska vzgoja in izobraževanje v predšolskih ustanovah s posebnim ozirom na 

stališča vzgojiteljev in staršev.  
 

Svojo akademsko kariero je začela na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, od l. 2012 

dalje pa je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Je redna profesorica in 

znanstvena svetnica ter raziskovalka v programski skupini Raziskovanje učenja in poučevanja v 

sodobno družbi. Bila je predstojnica Oddelka za edukacijske vede; prodekanja za mednarodno 

sodelovanje, kakovost in razvoj; prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno 

dejavnost ter predstojnica inštituta za edukacijske vede. Od l. 2015 dalje je prodekanja za 

študentske zadeve. Je nosilka in izvajalka številnih študijskih predmetov tako na dodiplomskem 

in podiplomskem študiju. Je tudi gostujoča predavateljica na tujih univerzah, npr. na 

Madžarskem, Češkem, Hrvaškem ter v Srbiji. Je mentorica več kot 300 študentkam in 

študentom pri diplomskih nalogah, znanstvenih magisterijih ter doktorskih disertacijah. 
 

Bila je tudi članica Sveta za kakovost in evalvacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport ter članica področne strokovne skupine za vrtce. Je članica Strokovnega sveta RS za 

vzgojo in izobraževanje ter članica Komisije za vrtce. Je članica uredniškega odbora Revije za 

elementarno izobraževanje, revije Educa ter revije Metodički obzori.  
 

Njena znanstvena bibliografija obsega preko 600 enot s širšega vsebinskega področja vzgoje in 

izobraževanja. V obdobju od l. 2011 do 2015 je samostojno ali v soavtorstvu objavila 53 

člankov oz. prispevkov in 2 znanstveni monografiji. Raziskovalno delo prof. dr. Jurke Lepičnik 

Vodopivec je osredinjeno na učenje in poučevanje v zgodnjem otroštvu, profesionalni razvoj 

ter kompetence vzgojiteljev in učiteljev, okoljsko vzgojo ter vzgojo za trajnostno prihodnost, 

vzgojo za medije, pedagoško komunikacijo ter prikriti kurikulum. 
 

Kriteriji za podelitev priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in 

izobraževanja na podlagi katerih je komisija sprejela svojo odločitev so bili naslednji: 
 

 v obdobju zadnjih petih let (2011–2015) izkazuje izjemne rezultate znanstveno-

raziskovalne odličnosti (v skladu s Pravilnikom o kazalcih in merilih znanstvene in 

strokovne uspešnosti Agencije za raziskovalno dejavnost RS); 
 

 je v obdobju zadnjih petih let pomembno prispeval k promociji raziskovanja vzgoje in 

izobraževanja v širši strokovni javnosti;  
 

 izkazuje mednarodno sodelovanje na širšem vsebinskem področju raziskovanja vzgoje 

in izobraževanja. 

  


