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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 

življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017 podeli prof. dr. 

Borisu Kožuhu. 
 

Prof. dr. Boris Kožuh je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1978 zaključil študij 

pedagogike. Na Oddelku za pedagogiko je leta 1980 tudi magistriral, šest let pozneje pa 

doktoriral z zagovorom doktorske disertacije o vlogi pedagogike v reformiranju našega 

šolskega sistema od osvoboditve do začetka 70. let XX. stoletja. Svojo akademsko pot je začel 

na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je začel delovati kot asistent za pedagoško 

statistiko na Oddelku za pedagogiko. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pa tudi na 

drugih študijskih programih vseh treh slovenskih fakultet je predaval predmete s vsebinskega 

področja pedagoške statistike. Bil je mentor velikemu številu študentk in študentom pri 

diplomskih nalogah, znanstvenih magisterijih ter doktorskih disertacijah. 
 

 

Prof. dr. Boris Kožuh je s svojim znanstveno-raziskovalnim in pedagoškim delom izjemno 

prispeval k razvoju in napredku pedagoške stroke ter še posebno pedagoške metodologije. 

Njegova znanstvena bibliografija obsega preko 260 enot s širšega vsebinskega področja vzgoje 

in izobraževanja. Njegovo znanstveno-raziskovalno delo pušča pomemben pečat tako na 

mnogih generacijah študentov kot tudi sami pedagoški skupnosti. Za svoj izjemen doprinos k 

razvoju pedagoške stroke ter razvoju in ugledu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ga je 

le-ta leta 2008 imenovala za zaslužnega profesorja. 
 

Merila za podelitev priznanja za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraže-

vanja na podlagi katerih je komisija sprejela odločitev, da se Priznanje za življenjsko delo na 

področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017 podeli prof. dr. Borisu Kožuhu so 

bila naslednja: 
 

 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 svoji karieri pomembno prispeval k promociji raziskovanja vzgoje in izobraževanja 

v širši strokovni javnosti;  
 

 izkazuje mednarodno sodelovanje na širšem vsebinskem področju raziskovanja vzgoje 

in izobraževanja. 


